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RESUMO 
 

Esse estudo teve o objetivo de verificar se houve o retorno ao trabalho e se 
apresentaram limitações após um mês e depois de um ano da alta de trabalhadores 
adultos que ficaram internados em uma Unidade de Clínica Médica de um Hospital 
Universitário de Curitiba-PR. Foi realizada uma pesquisa exploratória, longitudinal, 
prospectiva, com abordagem quantitativa e aprovação do Comitê de ética em 
pesquisa com seres humanos. A coleta de dados foi realizada por meio de formulários 
semiestruturados durante a internação dos participantes, após um mês da alta do 
hospital e depois de um ano. A amostra inicialmente continha 224 participantes. Os 
dados foram tabulados e analisados por meio do SPSS 22 e do Software R 3.4.4. Na 
internação, 95,9% dos participantes imaginavam que retornariam ao trabalho. 
Entretanto, passado um mês 30,6% e depois de um ano 35,3% voltaram as atividades 
laborais. Ainda 8,8% dos que conseguiram retornar transcorrido 30 dias não se 
mantiveram depois de 365 dias. Após um ano 25 faleceram e não foi possível contato 
com 29. Sobre os 170 restantes, aqueles com 5 a 8 anos de estudo apresentaram 
aumento do não retorno ao longo de um ano. Em contrapartida, a faixa etária mais 
jovem (19 a 29 anos) teve maior probabilidade de retorno quando comparada com as 
demais. Os participantes com doenças do aparelho geniturinário tiveram aumento do 
não retorno de um mês para um ano da alta. Sobre as limitações para a retomada ao 
trabalho, 85,3% tiveram restrições após um mês da alta e esse percentual subiu para 
88,2% passado um ano. No terceiro período de coleta de dados, a categoria de 3 a 4 
dificuldades multiplicou-se mais de 10 vezes do inicial. Independentemente do tempo, 
100% dos participantes com restrições nos fatores ambientais não voltaram ao ofício. 
A taxa de não retorno dos que tiveram restrições nos fatores pessoais foi 5 vezes a 
daqueles sem essa limitação. Assim, recomenda-se que o papel de trabalhador não 
deve ser meramente substituído pelo de paciente, e sim merece atenção deste a 
internação com vistas ao retorno as atividades laborais. Ressalta-se que esse 
processo deve compreender, tratar e acompanhar ao longo do tempo as limitações do 
trabalhador. 
 

Palavras chaves: Trabalho. Ocupação. Hospitalização. Retorno ao trabalho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The present study aimed to verify if there was return to work and limitations after one 
month, and after a year from the discharge of adult workers who were hospitalized in 
a Medical Clinic Unit of a University Hospital in Curitiba-Pr. An exploratory, longitudinal, 
prospective study was carried out, with a quantitative approach and the Ethics 
Committee’s approval in human research. Data collection was done through semi-
structured forms during the participants’ hospitalization, after one month of hospital 
discharge and after one year. Initially, the sample contained 224 participants. Data 
were tabulated and analyzed using SPSS 22 and Software R 3.4.4. On 
sociodemographic characteristics: 54% were women; 29,5% were from 50 to 59 years 
old; 62,1% were married; 44,6% had male income providers; 31,7% reported financial 
independence as the main reason for working and 29,5% said that it was a source of 
satisfaction, learning and socialization. At hospitalization, 95,9% of the participants 
thought they would go back to work. However, after one month 30,6% and after one 
year 35,3% returned to work. Still, 8,8% of those who managed to return after 30 days 
did not remain after 365 days. After one year 25 died and it was not possible to contact 
29. About the remaining 170, those with 5 to 8 years of schooling presented increase 
in non-return over a year. On the other hand, the younger age group (19 to 29 years) 
was more likely to return compared to the others. Participants with genitourinary 
system diseases had increased non-return from one month to one year after discharge. 
Regarding the kinds of work, 83,3% of industrial production service participants were 
unable to return after a month, nor 66,7% after one year. Regarding the limitations for 
the return to work, initially 47,6% did not believe that they would present any. However, 
85,3% had restrictions and this percentage rose to 88,2%. In addition, 5,9% of those 
who had no impediments after one month, had a year later. In the third period of data 
collection, the category of 3 to 4 difficulties multiplied more than 10 times from the initial 
one. Regardless of the time, 100% of the participants with restrictions on 
environmental factors did not return to their work. The non-return rate of those who 
had restrictions on personal factors was 5 times that of those without this limitation. 
Otherwise, in about 200 days 20% of those with problems in structure and body 
function returned to work. The comparison of the living and dead participants can 
identify that those who were male, older and with diseases of the circulatory or 
respiratory system had a greater chance of death. Therefore, it is recommended that 
the worker role should not be merely replaced by that of a patient, but it deserves 
attention of the latter in order to return to work activities. It should be emphasized that 
this process must understand, treat and follow the limitations of the worker throughout 
time. 
 
Key Words: Work. Occupation. Hospitalization. Return to work. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2017, no mundo, existiam aproximadamente 7.444 bilhões de pessoas, 

sendo que destas, 3.451bilhões eram trabalhadores. Mesmo que cada país tenha 

suas particularidades, a tendência de forma global é de acréscimo nesse número com 

o passar dos anos. (THE WORLD BANK, 2017).  

No Brasil existem cerca de 104 milhões de trabalhadores. (The World Bank, 

2017; IBGE, 2018). Estes atuam e ao mesmo tempo são influenciados pelo trabalho. 

Atribuído a isso, há a necessidade de equilibrar a instabilidade da economia, às 

relações sociais, a independência financeira, a sobrecarga, a desigualdade de gênero, 

o bem-estar psicossocial, as múltiplas jornadas de trabalho e a saúde. A complexidade 

de balancear diversos fatores relacionados ao ofício pode gerar o adoecimento e 

consequentemente a perda de trabalhadores ou a dificuldade de reinserção 

profissional (LANCMAN et al, 2016; SOUZA et al, 2018; SANTOS, NAKANO, 2015). 

As condições de trabalho, a inserção profissional, as características 

individuais do trabalhador, o Sistema de Saúde (SUS), o Instituto de Seguridade 

Social (INSS) e outros diversos aspectos tornam o retorno ao trabalho um processo 

complexo. Deste modo, diversos autores relatam a necessidade de conhecer melhor 

os fatores que antecedem a volta as atividades laborais para tentar compreender o 

afastamento ou interrupção do ofício (GARCÍA, 2014).  

A Comisión de las Comunidades Europeas (2002), recomenda a análise dos 

fatores de riscos para retorno ao trabalho, visto que possibilita a prevenção de 

doenças que posteriormente podem levar ao óbito ou incapacidade. Ademais instiga 

a identificação de aspectos que não tem relação direta com o afastamento, mas que 

são indícios de dificuldades e limitações que podem a longo prazo causar um 

afastamento do serviço.  

Quando um trabalhador adoece, seja decorrente da atividade exercida ou não, 

ele vivencia um ciclo de mudanças, distanciamento e restrições para o retorno ao 

trabalho. O agravo da enfermidade, sucessivos afastamentos, o período de 

tratamento, as exigências da atividade, a produtividade, a hierarquia, a rede social, a 

motivação, os fatores subjetivos e sua nova condição clínica após alta hospitalar 

podem dificultar tanto a retomada, como a permanência no trabalho (LANCMAN S et 

al, 2016). Assim, Camarano e Pasinato (2008) afirmam que a maioria dos 
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trabalhadores em aproximadamente seis meses após uma internação no hospital, 

geralmente ainda doentes, retornam ao trabalho.  

Na prática dos serviços de saúde, o registro em prontuários sobre o perfil 

laboral do paciente, ou seja, as características relacionadas à função, nem sempre 

são completas. Em alguns casos só há atividade laboral atual ou o termo 

“aposentado”, descaracterizando o histórico prévio de quem já foi um trabalhador por 

anos. Em um estudo no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

em São Paulo também foi verificado déficit de informações relativas ao ofício dos 

pacientes, bem como falta de normatização em relação aos dados e registros nos 

prontuários (TOLDRÁ et al, 2010).  

Esses e outros mecanismos, aliados a carência de ações em prol ao retorno 

ao ofício, podem culminar em dificuldade na permanência na atividade laboral, 

afastamento, demissões ou até aposentadorias antecipadas. Assim, o que deveria ser 

o caminho para o retorno ao ofício, torna-se o início de um processo de exclusões 

(LANCMAN S et al, 2016; SILVA, CAMAROTTO, 2016). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar se houve o retorno ao trabalho e se as pessoas apresentaram 

limitações após um mês e passado um ano da alta de trabalhadores adultos que 

ficaram internados em uma Unidade de clínica médica de um Hospital Universitário 

de Curitiba-PR. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os dados sociodemográficos dos adultos que ficaram internados em 

uma Unidade de Clínica Médica de um Hospital Universitário de Curitiba-PR. 

 Detectar as características, distinções e correlações em relação ao trabalho. 

 Comparar a expectativa dos participantes para o retorno as atividades laborais 

com o ocorrido em dois períodos de tempo. 



18 
 

 Comparar as limitações para a retomada do serviço baseada na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. O SIGNIFICADO HISTÓRICO DO TRABALHO PARA O SER HUMANO   
 

O significado e o valor social do trabalho progrediram ao longo da história. 

Nas primeiras civilizações, os índios trabalhavam usando recursos naturais para 

construir, aprender e sobreviver (RABELO, SIQUEIRA, CAPELLI, 2017). 

Vale lembrar que na colonização do Brasil, a maior parte das ocupações 

denominadas de trabalho eram realizadas pelos escravos, tendo essas atividades 

uma conotação penosa e dolorosa. Devido a aspectos religiosos, históricos e a 

etimologia da linguística, a palavra trabalho também foi associada à sofrimento, 

clausura e castigo (OLIVEIRA, SILVEIRA, 2012). 

Após a lei da abolição da escravidão as atividades laborais ganharam novos 

sentidos, mudando conforme as décadas, a cultura, a sociedade e o mundo (RABELO, 

SIQUEIRA, CAPELLI, 2017). O capitalismo passou a limitar o trabalho a mera 

atividade remunerada (OUTHWAITE, BOTTOMORE, 1996). A concepção moderna 

aliada ao idioma grego relaciona serviço à criação e empenho (OLIVEIRA, SILVEIRA, 

2012). Contudo, esse paradoxo, uma relação de ambivalência, ora prazer, ora 

sofrimento, permeiam a compreensão atual sobre o trabalho (VASCONCELLOS et al, 

2016; ARBEX, SOUZA, MENDONÇA, 2013). 

É notório que o trabalho é uma atividade complexa e multidimensional. Sofre 

influência e concomitantemente é influenciado por novas tecnologias, organização da 

atividade, regras de produção, hierarquia, vínculos e atividades realizadas. 

(MARTINEZ, LATORRE, 2009; LANCMAN, et al, 2016; GARCÍA, M.V., 2014; PINA, 

STOTZ, FILHO, 2018). 

Assim, para melhor compreensão dos termos adotados nessa pesquisa, 

considerou-se: 

 Trabalho: uma ocupação física, intelectual e psíquica que despende 

determinado tempo, com intuito de alcançar um resultado. Pode ser 

remunerado ou não. A atividade laboral também pode ser individual e/ou 

coletiva (RABELO, SIQUEIRA, CAPELLI, 2017). 

 Trabalho doméstico: trabalhador que realiza atividades na sua própria unidade 

domiciliar de forma não remunerada, ou seja, não recebe nenhum pagamento, 
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remuneração em dinheiro, bens, serviços e/ou mercadorias. Mas realiza 

tarefas como: zelar, fazer compras de mantimentos, limpar, cozinhar, cuidar 

de membros da família, gerir e organizar o domicílio, superação de conflitos, 

mediação emocional, serviços do lar (TORNS, 2008; MARTÍNEZ, L.M.; 

PEÑARANDA, M.C., 2016). 

 Trabalho voluntário: participante que realiza atividade voluntária, de forma não 

remunerada, seja em instituição privada ou pública, sem vínculo empregatício 

ou qualquer obrigação trabalhista. O propósito é o incentivo à cultura, noções 

cívicas, aprendizado, recreação ou qualquer auxílio à outra pessoa (BRASIL, 

1998).  

De acordo com Lanssance (2006), as atividades laborais têm quatro funções 

essenciais para os seres humanos: prover renda financeira para suprir as 

necessidades de sobrevivência do trabalhador e seus dependentes; promover 

satisfação, interação social e convivência; proporcionar prestígio e status no meio 

social; gerar significado pessoal, identidade, autoconfiança, bem como realização 

consigo. Cestari e Carlotto (2012) afirmam que o ofício organiza de modo temporal a 

rotina cotidiana, oportuniza contatos sociais que não se limitam a família, bem como 

cria metas e propósito de vida. 

Contrim e Fernandes (2013) e Sato et al (2017) relatam que o trabalho pode 

ser fonte de desenvolvimento pessoal, aprimoramento de habilidades, expansão de 

qualidades e delineamento do caráter, refletindo em questões sociais. Arbex, Souza 

e Mendonça (2013) ainda referem que proporciona qualidade de vida física, 

intelectual, social, bem como prazer ao realizar determinada atividade. 

 

2.2. ADOECIMENTO E RETORNO AO TRABALHO  

 

O mercado de trabalho tem enfrentado transformações nas últimas décadas, 

devido à evolução tecnológica, às alterações nas formas de produção, bem como às 

conflituosas relações de trabalho e gênero (TOLDRÁ et al, 2010) 

Além disso, vários fatores psicossociais, culturais e econômicos podem atingir 

o modo como o participante realiza sua ocupação, gerando desgastes e consequentes 

processos de adoecimento, elevando a possibilidade de interrupção do serviço 

(LANCMAN S et al, 2016).  
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Um estudo no CEREST de São Paulo com trabalhadores que ficaram um 

período prolongado afastados de suas atividades laborais (em média 49,8 meses de 

tratamento), constatou-se que o encaminhamento para a reabilitação profissional 

pode demorar cerca de 54 meses ou nem mesmo ser realizado. Isto evidencia uma 

desarticulação entre os setores, serviços e políticas. O prolongado período sem 

reabilitação favorece o agravamento das condições clínicas. Destaca-se que quando 

o trabalhador fica três meses ou mais afastado da função é previsto uma maior 

dificuldade no retorno (TOLDRÁ et al, 2010).  

Quanto maior o tempo de afastamento, mais vulnerável o trabalhador fica. A 

reabilitação, o retorno e estabilidade no trabalho tornam-se possibilidades cada vez 

mais remotas (SILVA, CAMAROTTO, 2016). O impacto psíquico e motivacional é 

imprescindível, pois afetam tanto o processo de afastamento, como o de retorno à 

atividade laboral (NEVES, NUNES, MAGALHÃES, 2015; JUNIOR et al, 2009). 

De acordo com Garcia (2014) é preciso expandir o conhecimento à cerca dos 

fatores que influenciam o retorno e permanência na atividade laboral. Na Espanha 

estudos indicam que as barreiras para o retorno ao ofício não se limitam as doenças 

do trabalhador, e sim, englobam os fatores sociodemográficos, psicossociais e 

ambientais.  

Além disso, alterações para viabilizar o retorno as atividades laborais, como a 

mudança de cargo ou função, pode acarretar sequelas, como sofrimento e perda de 

status social (SHATTÉ et al, 2017). Condições de serviços inadequadas também 

acentuam a degradação da qualidade de vida e elevam a probabilidade de 

adoecimento (SILVA, BAPTISTA, 2013; ROBAZZI et al, 2009; PINA, STOTZ, FILHO, 

2018).  

 

2.3 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUE APOIA O RETORNO AO TRABALHO 

 

No Brasil, a Portaria Nº 1.823, de 2012, legitima a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora. O artigo 3º institui que:  

 
Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua 
localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de 
trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, 
assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, 
estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado são sujeitos desta 
Política (BRASIL, 2012). 
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O Artigo 8º decreta como objetivos dessa Política: reconhecer as carências, 

demandas, bem como limitações da saúde do trabalhador; analisar a situação dessa 

população; inserir a categoria trabalho como um fator essencial no processo saúde 

doença; garantir que todas as intervenções em saúde identifiquem e considerem as 

atividades laborais, bem como os potenciais efeitos à saúde, dentre outros (BRASIL, 

2012). 

O Artigo 9º prevê como estratégias a averiguação do perfil produtivo, bem 

como as circunstâncias relacionadas com a saúde dos trabalhadores, por meio do 

reconhecimento das atividades laborais, bem como características dos trabalhadores. 

Também legitima como uma ação o reconhecimento da condição do ambiente, 

atividade exercida, bem como tipo de ocupações (BRASIL, 2012). 

Cabe ressaltar que o não cumprimento do artigo 9º implica consequentemente 

no não cumprimento dos demais artigos que dizem respeito a suspeita de que o ofício 

possa estar ocasionando agravos à saúde, notificação de possíveis acidentes de 

trabalho, encaminhamentos, articulação da rede de referência e contra referência, 

assim como continuidade de tratamento dentre outros Isso se explica, devido a 

identificação das características dos trabalhadores, ser o princípio para todas as 

demais estratégias em prol da saúde do trabalhador (BRASIL, 2012). 

Os trabalhadores são a base da economia, produtividade, e sustentabilidade 

de qualquer cidade, estado e país. Deste modo, é essencial zelar pela segurança, 

saúde e qualidade de vida desses participantes. Entretanto essa tarefa é árdua, 

necessitando da união de profissionais, ações e políticas voltados a essa população 

(OMS, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 MATERIAL E MÉTODO 
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Em 2015 foi realizado um projeto de conclusão da Residência Multiprofissional 

do Programa de Saúde do adulto e do idoso do Complexo Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná (CHC- UFPR) com 100 adultos que estiveram 

internados em um Hospital Universitário. Dentre os resultados observou-se que tanto 

os adultos que não estavam trabalhando, como aqueles que estavam referiram o 

desejo de voltar ao trabalho após a internação, mas isso nem sempre se concretizou. 

Esses dados tornaram-se uma pesquisa piloto. A partir da reflexão e análise da 

mesma, em 2016, foi realizada uma ementa que originou a presente pesquisa e que 

também foi aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa com seres humanos do CHC- 

UFPR, CAAE: 38800514.0.0000.0096.  

O estudo foi realizado no CHC- UFPR. Um Hospital Universitário de 

atendimento terciário, inserido no SUS, bem como local de formação de profissionais 

da área da saúde. É o 3º maior Hospital Universitário do Brasil e o principal hospital 

público do Paraná (EBSERH, 2014). 

O estudo foi do tipo exploratório, longitudinal e prospectivo, com abordagem 

quantitativa. Considerou-se que o objeto de estudo em questão foi o retorno ao 

trabalho após internação de adultos e não uma enfermidade em si, por isso deu-se a 

escolha da Unidade de clínica médica. O fato desse setor não ser considerado de alto 

risco, e sim de investigação clínica também auxiliou na seleção. Ainda ponderou-se 

sobre possíveis correlações e distinções entre homens e mulheres, o que justificou a 

presença dos dois sexos. 

 

3.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

O termo de consentimento livre e esclarecido foi realizado conforme os 

preceitos da Resolução 466 de 2012 do Ministério da Saúde. Esse documento foi lido, 

também foi informado sobre objetivo da pesquisa, confidencialidade, benefícios e 

possíveis riscos. Foram solucionadas as dúvidas dos participantes e familiares. Não 

houve pagamento para a participação nesta pesquisa, foram voluntários. Cientes, os 

participantes assinaram, declarando aceitar participar do estudo.  



24 
 
 

 

 

3.3 TAMANHO DA AMOSTRA  

 

O cálculo amostral de uma população finita para a proporção foi baseado em 

intervalos de confiança, considerando 95% de confiança e 5% de erro, seja para mais 

ou para menos. A amostra inicialmente continha 224 participantes. Contudo, depois 

de um mês de alta restaram 206 participantes, pois 10 faleceram e não foi possível 

comunicação com 8. Transcorrido um ano da alta permaneceram 170 participantes, 

visto que 15 faleceram, totalizando 25, bem como não foi viável o contato com 21, 

resultando em 29. 

Vale considerar que não há legislações que definam a faixa etária dos adultos. 

De outro modo, o estatuto da criança e do adolescente estabelece que a infância 

termine aos 18 anos (BRASIL, 1990) e o estatuto do idoso regulamenta os direitos 

das pessoas com 60 anos ou mais (BRASIL, 2003). Assim, caracterizou-se os adultos 

como os participantes de 19 anos até 59 anos. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Para ser incluído na pesquisa o participante teve de preencher os seguintes 

critérios:  

 Estar internado na Unidade de Clínica Médica Feminina ou na Unidade de 

Clínica Médica Masculina do CHC-UFPR no período da coleta de dados;  

 Aceitar participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido;  

 Ter no mínimo 19 anos e no máximo 59, caracterizando assim a população 

adulta; 

 Estar trabalhando (carteira assinada, autônomo, trabalho doméstico ou 

trabalho voluntário) pelo menos um mês antes da internação no hospital.  

 

 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 



25 
 

O participante que teve algum dos seguintes critérios de exclusão fica 

impedido de participar do estudo:  

 Apresentar confusão mental, intelectual ou estado que não lhe permita 

responder os questionamentos (informações baseadas nos prontuários e/ 

ou relatos dos profissionais da saúde que atenderam o paciente no dia da 

coleta de dados);  

 Não conseguir se expressar ou responder os questionamentos por meio 

de palavras;  

 Não desejar participar da pesquisa. 

 

3.6 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Cabe ressaltar que não foi encontrado na literatura um instrumento de coleta 

de dados padronizado que fosse utilizado no contexto hospitalar. Deste modo, 

elaborou-se dois formulários. 

 

3.6.1 Formulário sociodemográfico  

 

O instrumento (Apêndice 1) conteve 20 perguntas, com o objetivo de 

identificar: o perfil sociodemográfico (sexo, idade, escolaridade, estado civil, número 

de habitantes do domicílio); organização do domicílio (provedor de renda, tipo de 

ocupação, recebimento de benefício financeiro, ocorrência de acidente de trabalho, 

retorno após acidente); histórico clínico (foram citadas algumas doenças crônicas, 

mas o participante ficou livre para descrever as doenças que teve no momento da 

coleta de dados e foram diagnosticadas por um médico); características da atividade 

exercida pelo participante (função, tempo de experiência no cargo, jornada de 

trabalho, motivação, expectativa de retorno, viabilidade para isso, estimativa de tempo 

para voltar a trabalhar após a alta e possíveis limitações). O tempo médio para a 

aplicação foi de aproximadamente 15 minutos.  

 

 

3.6.2 Formulário sobre o retorno ao trabalho após um mês e após um ano 
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O Apêndice 2 contém 4 perguntas, com intuito de verificar: concretização da 

retomada do ofício; dias para o retorno; presença de limitações; tipos de restrições 

(estruturas e funções do corpo, atividade de trabalho, fatores do ambiente e fatores 

pessoais).  

 

3.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada somente por uma pesquisadora, no período de março 

de 2016 a janeiro de 2018, devido haver uma coleta de dados decorrido um ano da 

alta hospitalar.  

Durante a internação, aqueles que cumpriram os critérios de inclusão foram 

abordados de modo informal e convidados a participar. O termo de consentimento foi 

lido e depois foram sanadas as dúvidas. Então a pesquisadora questionava as 

informações do formulário semiestruturado e coletava de 2 a 4 números de contato 

(Apêndice 1).  

Transcorrido um mês da alta foram feitos pelo menos 8 contatos via telefone 

com intuito de efetuar as perguntas do Apêndice 2, em diferentes dias da semana 

(segunda a sábado) e horários distintos (das 9horas ás 19 horas), 206 participantes 

responderam. Contudo, 10 participantes faleceram, bem como não foi possível 

contato com 8 devido inexistência do número, mudança de telefone ou não houve 

resposta. Então foi tentado contato pelo aplicativo de celular WhatsApp. Mas do 

mesmo modo não foi possível a comunicação.  

Passado um ano foi realizado um novo contato e questionado as perguntas 

do Apêndice 2 com 170 participantes. Porém, mais 15 participantes faleceram e 21 

não foram contatados pelos mesmos motivos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Segue abaixo o fluxograma para ilustrar a obtenção dos dados: 
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FIGURA 1: FLUXOGRAMA DA COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 
Fonte: As pesquisadoras (2018). 

 

3.8 PARAMETROS DE CATEGORIZAÇÃO 

 

Os dados foram tabulados em uma planilha do Excel versão 2010. Para 

organização dos dados referentes as enfermidades foram criadas categorias 

inspiradas em um compilado dos grandes grupos da CID-10 (OMS, 1996; Castro, 

Carvalho, 2005). Castro e Carvalho (2005) classificaram a CID em 18 grandes grupos, 

entretanto ainda assim seria muito numerosa a organização, por isso decidiu-se por 

reagrupar em nove compilados grupos para a classificação das enfermidades dos 

participantes.  

Na ocasião em que foram questionados sobre recebimento de benefício 

financeiro, foram citados e classificados os seguintes tipos: 

  Auxílio doença: benefício relacionado a incapacidade temporária para o 

serviço do contribuinte do INSS, embasado por laudo de perícia médica do 

INSS (BRASIL, 1991). 
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 Aposentadoria:  

- Aposentadoria por tempo: Benefício fornecido a mulher que contribuiu por 

pelo menos 30 anos ao INSS ou homem que pagou no mínimo 35 anos a essa 

instituição (BRASIL, 1991). 

- Aposentadoria por idade: trabalhadora que tem no mínimo 60 anos e 

trabalhador que tem pelo menos 65 anos e evidenciaram trabalhar 180 meses 

ou mais (BRASIL, 1991). 

- Aposentadoria por invalidez: benefício prestado mediante fundamentação 

decorrente de perícia médica, realizada especificamente pelo INSS, 

comprovando a incapacidade permanente do trabalhador e impossibilidade de 

reabilitação para outra função. A cada dois anos o trabalhador passa por nova 

avaliação e tem direito ao pagamento até quando durar sua impossibilidade 

para atividades laborais (BRASIL, 1991). 

  Auxílio assistencial:  

- Benefício Prestação Continuada (BPC): Foi fundamentado pela Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS), auxilia à pessoa com deficiência e a pessoa com 

65 anos ou mais que não tem condições de providenciar seu sustento 

financeiro, deste modo, esse benefício tem como intuito fornecer um salário 

mínimo por mês (BRASIL, 1991). 

- Pensão por morte: Benefício concedido aos dependentes do trabalhador 

segurado do INSS que por ventura faleceu. Esse benefício pode durar 3 anos 

ou até torna-se vitalício, dependendo da idade dos dependentes. A duração é 

proporcional a idade avançada do dependente (BRASIL, 1991). 

- Bolsa família: benefício para as famílias com renda de no máximo R$85 por 

mês, ou aquelas que tem crianças e adolescentes (até 17 anos) e que tenham 

renda per capta de até R$170. Depois de um cadastro único, um sistema 

informatizado seleciona quais famílias receberam o benefício (BRASIL, 2004).  

Com intuito de relacionar as diversas ocupações citadas pelos participantes 

foi utilizada a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) para criar grupos de tipos 

de trabalho (MTE, 2016; IBGE, 2007). A CBO foi embasada na Portaria nº 397, de 

2002. Teve o propósito de categorizar a existência das profissões no mercado de 

trabalho brasileiro, sejam elas regulamentadas ou informais. A CBO ordena as 

funções e tarefas específicas de cada profissão. Não regulamenta profissões, uma 
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vez que esse poder é do Congresso Nacional e do Presidente da República. (MTE, 

2016). Vale lembrar que duas categorias, “Membro superior do Poder público; 

Membros de força militar, bombeiros e polícia”, não foram utilizadas, devido nenhum 

participante ter relatado realizá-las. A CBO não classificou os trabalhadores 

domésticos (para autossuficiência), nem os trabalhadores voluntários, entretanto 

esses foram tipos de ocupações citados pelos participantes, bem como não existiam 

muitos estudos que incluíram essa população, por isso estes foram incluídos no 

estudo. 

A CIF foi empregada para especificar as limitações para o retorno ao trabalho. 

Vale lembrar que os componentes da CIF precisam de classificadores, domínios, 

códigos e qualificadores de desempenho, devido a sua complexidade e 

individualidade. No entanto esse não foi o foco principal da pesquisa, deste modo, 

restringiu-se a usar os dois componentes da CIF (parte 1 e 2), ou seja, estruturas e 

funções do corpo, atividade, fatores ambientais, bem como fatores pessoais com 

intuito de ordenar as dificuldades para o retorno. (FARIAS, N. & BUCHALLA, C.M., 

2005; OMS, 2013). 

Entende-se por limitações nas:  

 Funções do corpo: problemas “nas funções fisiológicas e psicológicas dos 

sistemas do corpo”. (FARIAS, N. & BUCHALLA, C.M., 2005; OMS, 2013). 

 Estruturas do corpo: comprometimento “das partes anatômicas do corpo, 

como os órgãos e seus componentes”. (FARIAS, N. & BUCHALLA, C.M., 

2005; OMS, 2013). 

 Atividades laborais e participação: dificuldade ao realizar e envolver-se nas 

ações ou atividades decorrentes de seu trabalho. Considerou-se desde 

tarefas mais simples, até as mais complexas e a restrição na interação 

social. (FARIAS, N. & BUCHALLA, C.M., 2005; OMS). 

 Fatores ambientais: impedimentos no que diz respeito ao “ambiente físico, 

social e de atitudes; produtos e tecnologias; ambiente natural como clima, 

luz, som; normas e ideologias” dentro do local de ofício dos participantes 

da pesquisa. (FARIAS, N. & BUCHALLA, C.M., 2005; OMS, 2013). 

 Fatores pessoais: barreiras resultantes do “gênero, idade, raça, estilos de 

vida, hábitos, educação, qualificação e profissão”. (FARIAS, N. & 

BUCHALLA, C.M., 2005; OMS, 2013). 
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Também não foram aplicados testes padronizados para indicar restrições nas 

estruturas e funções do corpo, devido não ser o objetivo da pesquisa diagnosticar 

incapacidade, identificar gravidade, ou estudar uma doença específica (FARIAS, N. & 

BUCHALLA, C.M., 2005). Assim, baseou-se nas informações fornecidas pelos 

participantes, coletadas nos formulários semiestruturados. 

 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22 

(2016), permitiu explorar os dados sociodemográficas e características da amostra, 

por estatística descritiva (frequência e porcentagem). Foram considerados como 

resultados relevantes aqueles com p<0,05.   

O Software R Core Team (2017), versão 3.4.4, foi usado para verificar 

possíveis correlações, por meio de estatística inferencial com aplicação de testes 

estatísticos: Qui-quadrado, Mc Nemar, teste de Longrank, regressão de Cox com 

método Kaplan-Meier e regressão logística com método stepwise.  

O teste de Qui-Quadrado foi aplicado para verificar a diferença entre duas 

taxas e averiguar a existência de significância estatística. 

Já o teste de Mc Nemar foi utilizado para identificar diferenças entre os três 

períodos de tempo (internação, 1 mês e 1 ano após a alta).  

As curvas de retorno ao trabalho foram feitas por meio do teste de Longrank. 

Essas permitiram comparar algumas variáveis independentes em relação ao retorno 

para as atividades laborais ao longo do tempo de um ano após a internação no 

hospital. 

Foi executada análise univariada dos tipos de limitações e a variável 

dependente (retorno/ não retorno ao trabalho). 

A partir disso, foram selecionadas as variáveis independentes que 

apresentaram relevância estatística e feita uma análise multivariada. O modelo de 

Cox, ou modelo de taxas de falhas proporcionais permitiu estimar o efeito das 

variáveis independentes, bem como a proporcionalidade dos riscos ao longo do tempo 

de observação de um ano. 

Inicialmente foi realizada análise univariada de todas as variáveis 

independentes ligadas a variável dependente (óbito/ não óbito). Aquelas que 



31 
 

apresentaram significância estatística foram selecionadas para uma análise 

multivariada via regressão logística.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

4 RESULTADOS  
 
4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 
O estudo teve 224 participantes adultos que aceitaram participar enquanto 

estavam internados em uma Unidade de Clínica Médica de um Hospital Universitário 

de Curitiba- Paraná.   
 

TABELA 1- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA AMOSTRA DE ADULTOS INTERNADOS EM UMA 
UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CURITIBA- PR. 

Variáveis N  %           
Sexo 

Masculino 
Feminino 

Idade 
19 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 – 59 

Escolaridade 
 1-4 anos 
 5-8 anos  
 9-12 anos  
 13 ou mais  

Estado conjugal 
Casado 
Solteiro 
Viúvo 
Divorciado 

Arranjo de moradia 
Uma pessoa 
Duas pessoas 
Três pessoas 
Quatro ou mais  

Provedor de renda 
Eu 
Eu e parente/amigo 
Familiar masculino 
Familiar feminino 

Total 

 
103 
121 

 
40 
58 
60 
66 

 
28 
84 
91 
21 

 
139 
59 
8 

18 
 

17 
68 
73 
66 

 
69 
36 
100 
19 
224 

 
46,0 
54,0 

 
17,9 
25,8 
26,8 
29,5 

 
12,5 
37,5 
40,6 
9,4 

 
62,1 
26,3 
3,6 
8,0 

 
7,6 
30,4 
32,5 
29,5 

 
30,8 
16,1 
44,6 
8,5 

100,0 
Fonte: As pesquisadoras (2018). 

 

As mulheres foram predominantes (54,0%) em relação aos homens (46,0%). 

A faixa etária mais frequente foi de 50-59 anos (29,5%). Sobre o estado conjugal, os 

casados tiveram maior prevalência (62,1%), seguido dos solteiros (26,3%). Em 

relação à quantidade de pessoas que moravam na mesma residência, houve variação 

de 1 habitante até 8, sendo que a maioria foi de três pessoas por residência (32,5%). 
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Sobre o provedor da renda da família, os familiares masculinos obtiveram destaque 

com 44,6%, seguido pelo(a) participante com 30,8% (Tabela 1). 

 
TABELA 2- DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DOS PARTICIPANTES NA INTERNAÇÃO 

Variáveis N  %      
Número de doenças 

1-2 doenças 
3-4 doenças 
5-6 doenças 

     Nenhuma doença (Sem diagnóstico)  
Tipos de doenças (CID 10) 

Doenças Infecciosas ou parasitárias  
Neoplasias, enfermidades do sangue ou transtornos autoimunes 
Doenças endócrinas, metabólicas ou do aparelho digestivo  
Transtornos mentais ou Doenças do sistema nervoso 
Enfermidades dos olhos, pele ou sistema osteomuscular  
Enfermidades do aparelho circulatório ou respiratório 
Enfermidades do aparelho geniturinário 
Sinais e sintomas mal definidos 
Nenhuma doença (Sem diagnóstico) 

Duração da internação 
1-7 dias 
8-14 dias   
15-30 dias  
31-80 dias  

Benefício financeiro 
Recebe benefício 
Não recebe benefício 

Tipos de benefício financeiro 
Aposentadoria 
Auxílio Doença 
Auxílio social (bolsa família, LOAS, BPC, pensão) 
Não recebe benefício 

Acidente de trabalho 
Sofreu acidente de trabalho 
Não sofreu acidente de trabalho 

Retorno ao trabalho após acidente de trabalho 
Retornou ao trabalho 
Não retornou ao trabalho 
Não sofreu acidente de trabalho 

Total 

 
149 
  49 
  6 
  20 

 
20 
30 
78 
36 
65 
63 
31 
90 
20 
 

59 
94 
58 
13 
 

83 
141 

 
27 
38 
18 
141 

 
51 
173 

 
42 
  9 
173 
224 

 
66,5 
21,9 
2,7 
  8,9 

 
  8,9 
13,4 
34,8 
16,1 
29,0 
28,1 
13,8 
40,2 
  8,9 

 
26,3 
42,0 
25,9 
  5,8 

 
37,1 
62,9 

 
12,1 
17,0 
8,0 
62,9 

 
22,8 
77,2 

 
18,8 
  4,0 
77,2 

100,0 
Fonte: As pesquisadoras; CID 10 (OMS, 1996). 

  

Os participantes que relataram nenhuma doença, não tinham diagnósticos 

prévios até o momento da primeira coleta de dados. Outros relataram de 1 a 6 

enfermidades diagnosticadas, por isso os tipos de doença ultrapassam 224. A 

quantidade de doenças mais citada foi de 1 a 2 enfermidade (66,5%). O principal grupo 

foi sinais e sintomas mal definidos, com 40,2% (OMS, 1996). O período de internação 

de maior ocorrência foi de 8 a 14 dias (42%). Sobre benefício financeiro, 37,1% dos 
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participantes recebiam algum tipo de benefício, sendo que a maioria, 17%, recebia 

auxílio doença. Em relação a ter sofrido um acidente de trabalho alguma vez, não 

sendo necessariamente atrelado a essa internação, mas a vida de atividades laborais 

do participante, 22,8% relataram que tiveram algum acidente de trabalho. Destes 

apenas 4% não retornaram ao mesmo serviço. Mas durante a coleta de dados 

estavam executando outra função e por isso foram incluídos no estudo (Tabela 2). 

 
TABELA 3- CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO REALIZADO PELOS PARTICIPANTES 

Variáveis N  %          
Categorias de trabalho 

Trabalho informal 
Carteira assinada 
Trabalho doméstico 
Trabalho voluntário 

Número de categorias de trabalho 
1 categoria de trabalho 
2 categorias de trabalho 
3 categorias de trabalho 

Classificação Brasileira de Ocupações (MTE, 2016) 
Nível superior  
Nível técnico  
Serviço administrativo e contabilidade 
Serviço de comércio, transporte e segurança 
Serviço de produção de bens e serviços industriais 
Trabalhador agropecuário 
Trabalhador de reparação e manutenção 
Trabalhor doméstico e Trabalhor voluntário 

Jornada de trabalho semanal 
1-10 horas 
1-30 horas 
31-60 horas 
61-106 horas 

Tempo no trabalho atual 
1-5 anos 
6-20 anos 
21-35 anos 
36-51 anos 

Motivação para trabalhar 
Proporcionar Independência financeira 
É uma necessidade ou obrigação 
É uma fonte satisfação, aprendizado e socialização 
Proporcionar qualidade de vida para família 

Total 

 
81 
77 
61 
5 

 
135 
82 
7 

 
7 

21 
19 
55 
21 
2 

33 
66 

 
27 
53 
117 
27 

 
80 
73 
40 
31 

 

71 
31 
66 
56 
224 

 
36,2 
34,4 
27,2 
2,2 

 
60,3 
36,6 
3,1 

 
3,1 
9,4 
8,5 
24,6 
9,4 
0,9 
14,7 
29,5 

 
12,1 
23,6 
52,2 
12,1 

 
35,7 
32,6 
17,9 
13,8 

 
31,7 
13,8 
29,5 
25,0 

100,0 
Fonte: As pesquisadoras; MTE (2016). 

 

O trabalho informal destacou-se com 36,2% dos participantes. A maioria, 

60,3% realizam uma categoria de serviço. De todos os grupos de ocupações, o que 

predominou foi o trabalho doméstico e trabalho voluntário com 29,5%, seguido pelo 
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serviço de comércio, transporte e segurança com 24,6% (MTE, 2016). A jornada de 

trabalho variou de 1 a 106 horas semanais, mas 52,2% dos participantes tinham 

jornadas de 31 a 60 horas semanais. A maioria, 35,7%, relatou que já exercia a 

ocupação atual de 1 a 5 anos. O principal motivo para trabalhar foi a independência 

financeira (31,7%). De forma secundária, o ofício foi referido como fonte de satisfação, 

aprendizado e socialização (29,5%). 

 
GRÁFICO 1- ANÁLISE DO NÚMERO DE DOENÇAS SEGUNDO CATEGORIA DE TRABALHO 

 

 
Fonte: As pesquisadoras (2018). 

*Teste de Qui Quadrado: p=0,013. 
 

O gráfico 1, revela associação entre o número de doenças e as categorias de 

trabalhos. Pode-se visualizar que 45,5% dos participantes que realizam trabalhos 

informais referiram ter 3 ou mais doenças, enquanto que 40,2% daqueles com carteira 

assinada relataram de nenhuma a duas doenças. 

 

4.2 COMPARAÇÃO DA EXPECTATIVA NA INTERNAÇÃO COM A EFETIVAÇÃO DO 

RETORNO APÓS UM MÊS E APÓS UM ANO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

 

Nesse capítulo, pretende-se comparar as expectativas relatadas pelos 

participantes na internação com o que de fato ocorreu passado um mês, bem como 

um ano da internação.  

Após um mês 10 participantes faleceram e 8 não foi possível o contato, 

restando 206 participantes. Passado um ano, 15 faleceram, totalizando 25 e mais 21 

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
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1900ral
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não foram contatados, devido o número de telefone não existir mais, mudança de 

telefone ou outros, assim não foi possível a comunicação com 29. Restaram 170 

participantes com os três períodos de coleta de dados completos. 

 
TABELA 4- RETORNO AO TRABALHO EM TRÊS PERÍODOS (INTERNAÇÃO, 1 MÊS E 1 ANO APÓS 
A ALTA HOSPITALAR) 
 

 
Retorno ao trabalho Total 

Sim Não  
 
 
 
 

Expectativa de retornar    
(Internação) 

N 
 

163 (95,9%) 7 (4,1%) 170 (100%) 

1 mês após alta  
 

N 
% 

52 (30,6%) 118 (69,4%) 170 (100%) 

1 ano após a alta N 
% 

60 (35,3%) 110 (64,7%) 170 (100%) 

 
Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
 

No hospital 95,9% dos participantes esperava retornar ao trabalho, entretanto 

depois de um mês da alta somente 30,6% concretizaram esse desejo, bem como 

passado um ano esse número foi para 35,3% (Tabela 4).  
 

TABELA   5 - EXPECTATIVA DE RETORNO AO TRABALHO E EFETIVAÇÃO APÓS 1MÊS DE ALTA 
DO HOSPITAL 

 
1 Mês após alta hospitalar  

Total Retornou Não retornou 
Expectativa de retorno 
ao trabalho durante a 
internação 
 

Retornará  N 
 % 

51 (30%) 112 (65,9%) 163 (95,9%) 

Não 
retornará 

N 
% 

1 (0,6%) 6 (3,5%) 7 (4,1%) 

Total N 
% 

52 (30,6%) 118 (69,4%) 170 (100%) 

Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
Teste de Mc Nemar: p=0,001 

 

Vale evidenciar que 65,9% acreditavam que iriam retornar e com o passar de 

um mês não o fizeram. Enquanto que, 0,6% dos participantes incialmente acreditavam 

que não retornaria, mas passado um mês conseguiram voltar as atividades laborais. 
Esse dado apresentou relevância estatística, p= 0,001 (Tabela 5). 
 
TABELA 6- ANÁLISE DO RETORNO AO TRABALHO APÓS 1MÊS E APÓS 1 ANO DE ALTA 
HOSPITALAR 

 
1 Ano após alta hospitalar  

Total Retornou Não retornou 
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1 Mês após alta 
hospitalar  

Retornou N 
% 

37 (21,8%) 15 (8,8%) 52 (30,6%) 

Não retornou N 
% 

23 (13,5%) 95 (55,9%) 118 (69,4%) 

 
Total 

N 
% 

60 (35,3%) 110 (64,7%) 170 (100%) 

Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
Teste de Mc Nemar: p=0,256 

 
A tabela 6 mostra a manutenção do retorno ao trabalho. Por um lado, 8,8% 

daqueles que voltaram após um mês não conseguiram manter-se passado um ano. 

Por outro lado, 13,5% dos que não retornaram transcorrido um mês, decorrido um ano 

conseguiram voltar.  

 
TABELA 7- DIFICULDADE DE RETORNO AO TRABALHO EM TRÊS PERÍODOS (INTERNAÇÃO, 1 
MÊS E 1 ANO APÓS A ALTA HOSPITALAR) DISTRIBUIDO PELA ESCOLARIDADE 

 

Escolaridade (anos de estudo) Hospital 
 

1 mês após alta 1 ano após alta 
Não irá retornar Não retornou Não retornou 

1-4 anos (N=23) N 
% 0 (0,0%) 16 (69,6%) 16 (69,6%) 

5-8 anos (N=58) N 
% 4 (6,9%) 35 (60,3%) 38 (65,5%) 

9-12 anos (N=70) N 
% 3 (4,3%) 54 (77,1%) 43 (61,4%) 

13 ou mais anos (N=19) N 
% 0 (0,0%) 13 (68,4%) 13 (68,4%) 

Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 

 
Na internação, os participantes com 5 a 8 anos de estudo (6,9%) foram os que 

mais acreditavam que não iriam voltar ao trabalho. Nota-se que passado um mês 

60,3% desses não conseguiram retornar e essa foi a única categoria com aumento 

após um ano da alta, ou seja, 65,5% (Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 2- CURVA DE RETORNO AO TRABALHO POR FAIXA ETÁRIA, CONSIDERANDO O 

TEMPO (DIAS) 
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Fonte: As pesquisadoras. 

*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
Teste:Logrank: p=0,012 

 

A faixa etária mais jovem (19-29 anos) teve maior probabilidade de retorno ao 

trabalho. Após cerca de 200 dias da alta hospitalar, aproximadamente 60% dos 

participantes de 19 a 29 anos voltaram. Enquanto que as demais faixas etárias 

variaram, mas estimou-se que cerca de 25% desses participantes voltaram após 200 

dias e houve significância estatística, p=0,012 (Gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 8- TIPOS DE DOENÇA E O RETORNO AO TRABALHO EM 3 PERÍODOS (INTERNAÇÃO, 
1 MÊS E 1 ANO APÓS A ALTA HOSPITALAR) 
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TIPOS DE DOENÇAS (CID 10) 
 
  

Hospital 
 

1 mês após 
alta 

1 ano após 
alta 

Não irá 
retornar 

Não 
retornou 

 Não 
retornou 

Doenças infecciosas/ parasitárias (N=14) 
 

 N 
% 

1 (7,1%) 10 (71,4%) 9 (64,7%) 

Enfermidades do sangue/ transtornos 
autoimunes (N=23) 

N 
% 

0 (0,0%) 14 (60,9%) 13 (56,5%) 

Doenças endócrinas/ metabólicas (N=54) N 
% 

2 (3,4%) 40 (67,8%) 34 (57,6%) 

Transtornos mentais/ doenças do sistema 
nervoso (N=27) 

N 
% 

0 (0,0%) 21 (77,8%) 20 (74,1%) 

Enfermidades dos olhos/ pele/ sistema 
osteomuscular (N=50) 

N 
% 

2 (4,0%) 35 (70,0%) 31 (62,0%) 

Doenças do aparelho circulatório/ aparelho 
respiratório (N=45) 

N 
% 

1 (2,2%) 34 (75,6%) 33 (73,3%) 

Enfermidades do aparelho geniturinário (N=26) N 
% 

1 (3,8%) 20 (76,9%) 21 (80,8%) 

Sinais e sintomas mal definidos (N=75) N 
% 

5 (6,7%) 56 (74,7%) 54 (72,0%) 

Nenhum CID 10 (sem diagnósticos) (N=15) N 
% 

1 (6,7%) 9 (60,0%) 10 (66,7%) 

Fonte: As pesquisadoras (2018); CID 10 (OMS, 1996). 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 

 
De todas as enfermidades (CID10), aquelas do aparelho geniturinário foram 

as que aumentaram a porcentagem de não retorno do segundo para o terceiro 

período. No hospital 3,8% pensavam que não retornariam, depois de um mês 76,9% 
e passado um ano 80,8% não conseguiram voltar ao trabalho (Tabela 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 9- TIPOS DE TRABALHO E O RETORNO AO TRABALHO EM 3 PERÍODOS (INTERNAÇÃO, 
1 MÊS E 1 ANO APÓS A ALTA HOSPITALAR) 
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TIPOS DE TRABALHO (CBO) 

(N= 170) 

Hospital 
 

1 mês após 
alta 

1 ano após 
alta 

Não irá retornar Não retornou Não retornou 

Nível superior em ciências e artes (N= 6) N 
%

0 (0,0%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) 

Nível médio e técnico (N=16) 
 

N 
%

3 (18,8%) 10 (62,5%) 10 (62,5%) 

Serviço Administrativo e contabilidade 
(N=15) 

N 
%

0 (0,0%) 9 (60,0%) 8 (53,3%) 

Serviço de comércio, transporte e 
segurança (N= 42) 

N 
%

2 (4,8%) 30 (71,4%) 30 (71,4%) 

Serviço de produção industriais (N=12) N 
%

0 (0,0%) 10 (83,3%) 8 (66,7%) 

Trabalhador agropecuário (N=1) N 
%

0 (0,0%) 1 (100,0%) 1 (100,0%) 

Serviço de reparação e manutenção (N=27) N 
%

1 (3,7%) 18 (66,7%) 16 (59,3%) 

Trabalhado doméstico e trabalho 
voluntário (N=51) 

N 
%

1 (2,0%) 38 (74,5%) 35 (68,6%) 

Fonte: As pesquisadoras (2018); CBO (MTE; 2016). 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
 

De todas os tipos de trabalho (CBO), o serviço de produção industrial teve 

destaque, na internação, nenhum participante imaginava que não retornaria ao 

trabalho, embora passado 1 mês da alta esse percentual cresceu para 83,3% e após 

um ano decresceu para 66,7% (Tabela 9). 

 

4.3. COMPARAÇÃO DAS LIMITAÇÕES PARA O RETORNO AO TRABALHO EM 

TRÊS PERÍODOS DE TEMPO DISTINTOS (INTERNAÇÃO, APÓS 1 MÊS E APÓS 1 

ANO DE ALTA)  

 
TABELA 10- LIMITAÇÕES PARA O RETORNO AO TRABALHO EM TRÊS PERÍODOS 
(INTERNAÇÃO, 1 MÊS E 1 ANO APÓS A ALTA HOSPITALAR) 

 

Limitações para o retorno 
ao trabalho 

Total 

Sim Não 
 
 
 
 

Expectativa de ter limitações 
(Internação) 

N
% 

72 (42,4%) 98 (57,6%) 170 (100%) 

1 mês após alta  
 

N 
% 

145 (85,3%) 25 (14,7%) 170 (100%) 

1 ano após a alta N 
% 

150 (88,2%) 20 (11,8%) 170 (100%) 

Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
F= Frequência e %= Porcentagem. 
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Inicialmente no hospital, 57,6% dos participantes acreditavam que não teriam 

dificuldades para voltar ao trabalho. Todavia, passado um mês 85,3% presenciaram 

dificuldades e transcorrido um ano esse número expandiu-se a 88,2% (Tabela 10). 

 
TABELA  11- EXPECTATIVA DE LIMITAÇÕES NO RETORNO AO TRABALHO E DA EFETIVAÇÃO 
APÓS 1MÊS DE ALTA DO HOSPITAL 

 

Limitações para o retorno ao 
trabalho após 1 mês de alta  

 
Total 

Sim Não 
Expectativa de limitações 
para o retorno ao trabalho 
durante a internação 
 

Sim N 
% 

66 (38,8%) 6 (3,5%) 72 (42,4%)  

Não N 
% 

79 (46,5%) 19 (11,2%) 98 (57,6%) 

Total N 
% 

52 (30,6%) 59 (69,4%) 170 (100%) 

Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
Teste de McNemar: p=0,001 
 

Durante a internação vários participantes (46,5%) não acreditavam que teriam 

impedimentos, mas passado um mês da alta tiveram. Em contrapartida, alguns 

imaginaram (3,5%) que teriam restrições que com o passar do tempo não se 

concretizaram (Tabela 11). 

 
TABELA  12- LIMITAÇÕES NO RETORNO AO TRABALHO APÓS 1MÊS E APÓS 1 ANO DE ALTA 
HOSPITALAR 

 

Limitações para o retorno ao 
trabalho após 1 ano de alta  

 
Total 

Sim Não 
Limitações para o retorno ao 
trabalho após 1 mês de alta  

Sim N 
% 

140 (82,4%) 5 (2,9%) 145 (85,3%) 

Não N 
% 

10 (5,9%) 15 (8,8%) 25 (14,7%) 

 

Total N 
% 

150 (88,2%) 20 (11,8%) 170 (100%) 

Fonte: As pesquisadoras. 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
Teste de McNemar: p=0,302 
 

Depois de um mês da alta, 5,9% dos participantes que não tinham limitações, 

passaram a apresentar decorrido um ano. Em contraponto, 2,9% dos participantes 

que enfrentaram barreiras no segundo período de coleta, as superaram após um ano 

(Tabela 12). 

 

 
GRÁFICO 3- QUANTIDADE DE LIMITAÇÕES DOS PARTICIPANTES (N=170) PARA O RETORNO 
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AO TRABALHO EM 3 PERÍODOS (INTERNAÇÃO, 1 MÊS E 1 ANO APÓS A ALTA HOSPITALAR) 

 
 

Fonte: As pesquisadoras (2018). 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 

 
O gráfico 3 indica que com o passar do tempo houve um crescimento gradual 

do número de restrições para o retorno ao trabalho. A categoria de 3 a 4 limitações 

mereceu destaque, visto que inicialmente representava 3%, passou a 13% e no 

terceiro período multiplicou-se mais de 10 vezes do inicial, ou seja, foi a 33%. 

 
TABELA 13- TIPOS DE LIMITAÇÕES E O RETORNO AO TRABALHO EM 3 PERÍODOS 
(INTERNAÇÃO, 1 MÊS E 1 ANO APÓS A ALTA HOSPITALAR) 

 
TIPOS DE LIMITAÇÃO (CIF) 

 

Hospital 1 mês após 
alta 

1 ano após 
alta 

Não irá retornar Não retornou Não retornou 
Estruturas e funções do corpo  N 

 % 
3 (5,2%) 107 (81,7%) 90 (75,0%) 

Atividade de trabalho N 
% 

0 (0,0%0 36 (83,7%) 71 (84,5%) 

Fatores ambientais N 
% 

0 (0,0%) 13 (100%) 26 (100,0%) 

Fatores pessoais N 
% 

1 (3,3%) 58 (90,6%) 83 (82,2%) 

Fonte: As pesquisadoras; CIF (OMS, 2003). 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 
Pres.= Presente; Aus.= Ausente.  
 

Vale lembrar que cada participante pode ter uma ou mais limitações. Os tipos 

de limitação (CIF) apresentaram variações ao longo do tempo para os participantes 

que não retornaram ao trabalho. Contudo, chama atenção que todos os participantes 

15%

72%

13%

Sem limitações 1-2 limitações 3-4 limitações

                INTERNAÇÃO                           1 MÊS ÁPÓS ALTA                    1 ANO APÓS ALTA 
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que referiram dificuldades nos fatores ambientais não tenham voltado ao trabalho, 

tanto um mês, como após um ano da alta.  

As variáveis independentes (tipos de limitações) que apresentaram 

significância estatística por meio do teste Longrank foram selecionadas para criar 

curvas de taxa de retorno ao trabalho com o método de Kaplan-Meier. 

 
GRÁFICO 4- TAXA DE RETORNO AO TRABALHO PELO MÉTODO KAPLAN-MEIER ASSOCIADO 

AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES (LIMITAÇÕES EM ESTRUTURA E FUNÇÃO DO CORPO, 
ATIVIDADE DE TRABALHO E FATORES PESSOAIS) 

 

Fonte: As pesquisadoras (2018). 
*Os participantes que foram a óbito ou aqueles que não foi possível contato não foram contabilizados. 

 

A análise univariada acima mostrou que a presença de dificuldades aumenta 

o risco do não retorno ao trabalho, quando comparado a ausência de dificuldades. Ao 

fazer um corte em um período mediano após a alta, como após 200 dias da alta, 

percebe-se que 20% dos participantes com problemas em estrutura e função do 

corpo, 15% daqueles com adversidades na atividade de trabalho e 17% dos com revés 

em fatores pessoais retomaram o serviço (Gráfico 4). 
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TABELA 14- RAZÃO DE TAXA DE FALHA PARA O RETORNO AO TRABALHO PELO MODELO DE 
REGRESSÃO DE COX 

Variáveis 
 

Não retorno ao trabalho p-valor 
RTF (IC95%) 

 
 
 
 

Limitações em estrutura e função do corpo 
Ausência 
Presença 

 
1 

2,52(1.47-4,31)    

 
 

0,001 
Limitações em atividade de trabalho 

Ausência 
Presença 

 
1 

3,59 (1,91-6,71) 

 
 

0,001 
Limitações em fatores pessoais 

Ausência 
Presença 

 
1 

5,55 (3,17-9,69)   

 
 

0,001 
RTF= Razão de taxa de falhas; IC= Intervalo de confiança 
Fonte: As pesquisadoras; CID 10 (OMS, 1996). 
*Foram excluídos os participantes que não foram contatados. 

 

A tabela 14 evidencia que:  

 A taxa de não retorno ao trabalho dos participantes com limitação na 
estrutura e função do corpo foi 2,52 vezes a daqueles sem restrições 
(p<0,001).  

 A taxa de não regresso ao trabalho dos participantes com limitação na 
atividade de trabalho foi 3,59 vezes a dos sem tais inconvenientes 
(p<0,001).   

 A taxa de não retorno ao trabalho dos participantes com limitação no fator 
pessoal foi 5,55 vezes a dos que não apresentam essas dificuldades 
(p<0,001). 

 

4.4 PARTICIPANTES VIVOS E FALECIDOS APÓS UM ANO DA INTERNAÇÃO  

 

Foram comparados os dados dos participantes vivos (170) e falecidos (25) 

após 1 ano da alta. Não houve a pretensão de elucidar a causa da morte ou inferir 

possíveis desfechos, e sim identificar características. 
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TABELA 15- FREQUÊNCIA E PORCENTAGEM DE CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 
VIVOS E FALECIDOS 

 

Variáveis 
Falecidos Vivos 

N % N % 
Sexo 

Masculino 
Feminino 

Idade 
19- 29 
30- 39 
40- 49 
50- 59 

Provedor de renda 
Eu 
Eu e parente/amigo 
Familiar masculino 

     Familiar feminino 
Número de Doença 

1-2 Doenças 
3-4 Doenças 
5-6 Doenças 
Nenhuma Doenças (Sem diagnóstico) 

Tipos de Doenças (CID 10) 
Doenças Infecciosas ou parasitárias  
Neoplasias, enfermidades do sangue ou transtornos 
autoimunes 
Doenças endócrinas, metabólicas ou do aparelho 
digestivo  
Transtornos mentais ou doenças do sistema nervoso 
Enfermidades dos olhos, pele ou sistema 
osteomuscular  
Enfermidades do aparelho circulatório ou respiratório 
Enfermidades do aparelho geniturinário 
Sinais e sintomas mal definidos 
Nenhuma doença (Sem diagnóstico) 

Categorias de trabalho 
Trabalho informal 
Carteira assinada 
Trabalho doméstico 
Trabalho voluntário 

Classificação Brasileira de Ocupações  
Nível superior 
Nível técnico 
Serviço administrativo e contabilidade 
Serviço de comércio, transporte e segurança 
Serviço de produção de bens e serviços industriais 
Trabalhador agropecuário 
Trabalhador de reparação e manutenção 
Trabalhor doméstico e trabalhor voluntário 

Total 

 
16 
  9 
 
4 
3 
6 
12 
 
7 
7 
7 
4 
 

19 
4 
1 
1 
 
3 
3 

 
10 
 
3 
6 
 

13 
3 
6 
1 
 
5 
11 
8 
1 
 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
3 
9 
25 

 
64,0 
36,0 

 
16,0 
12,0 
24,0 
48,0 

 
28,0 
28,0 
28,0 
16,0 

 
76,0 
16,0 
8,0 
4,0 

 
12,0 
12,0 

 
40,0 

 
12,0 
24,0 

 
52,0 
12,0 
24,0 
4,0 

 
20,0 
44,0 
32,0 
4,0 

 
4,0 
4,0 
8,0 
20,0 
12,0 
4,0 
12,0 
36,0 
100,0 

 
72 
98 
 

31 
43 
47 
49 
 

53 
22 
82 
13 
 

110 
40 
5 
15 
 

14 
23 

 
59 
 

27 
50 
 

45 
26 
75 
15 
 

64 
55 
47 
4 

 
6 
16 
15 
42 
12 
1 
27 
51 
170 

 
42,4 
57,3 

 
18,2 
25,3 
27,6 
28,8 

 
31,2 
12,9 
48,2 
7,6 

 
64,7 
23,5 
2,9 
8,8 

 
8,2 
13,5 

 
34,7 

 
15,9 
29,4 

 
26,5 
15,3 
44,1 
8,8 

 
37,6 
32,4 
27,6 
2,4 

 
3,5 
9,4 
8,8 
24,7 
7,1 
0,6 
15,9 
30,0 

100,0 
Fonte: As pesquisadoras; CID 10 (OMS, 1996); CBO (MTE, 2016). 
*Foram excluídos os participantes que não foram contatados.  
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A maioria dos falecidos foram homens (64%), enquanto que as mulheres 

(57,3%) prevaleceram entre os vivos. Vale lembrar que um participante pode ter de 

1 a 6 tipos de diagnósticos ou não ter um diagnóstico até o momento da primeira 

coleta de dados (internação no hospital). Em relação ao CID 10, 52% dos falecidos 

apresentavam enfermidades do aparelho circulatório ou respiratório e 40% doenças 

endócrinas, metabólicas ou do aparelho digestivo. Por outro lado, 44,1% dos vivos 

tiveram destaque nos sinais e sintomas mal definidos. A proporção dos demais 

dados foi semelhante (Tabela 14). 

 
TABELA 16- RAZÃO DE CHANCES OBITIDA POR REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA EVOLUÇÃO AO 
ÓBITO  

Variáveis 
 

Óbito p-valor 
RC (IC95%) 

 
 
 
 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
1 

2,47 (1.02-6.31)    

 
 

0,049 
Idade 1,05 (1,01-1.10) 0,027 
CID 10 

Ausência de Doenças do aparelho circulatório ou respiratório  
Presença de Doenças do aparelho circulatório ou respiratório 

 
1 

2,70(1,10-6,61)   

 
 

0,028 
RC= Razão de chance; IC= Intervalo de confiança 
Fonte: As pesquisadoras; CID 10 (OMS, 1996). 
*Foram excluídos os participantes que não foram contatados. 
 

Foram feitas análises univariadas e essas identificaram que: o sexo masculino 

(p=0,049); a idade (p = 0,027); as doenças do aparelho circulatório ou aparelho 

respiratório (0,028) podem ter relação com o óbito.  

A partir de uma regressão logística, a tabela 16 indica que os homens tiveram 

aproximadamente 2,47 vezes mais chance de ir a óbito do que as mulheres. Em 

relação a idade, os resultados sugerem que a cada ano que passou aumentou-se em 

5% a chance de óbito. Aqueles com presença de doenças do aparelho circulatório ou 

aparelho respiratório tiveram 2,7 vezes mais de chances de óbito comparado com os 

que não tiveram essas doenças. 
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GRÁFICO 5- PROBABILIDADE DE ÓBITO DE ACORDO COM VARIÁVEIS INDEPENDENTES 
(SEXO, IDADE E PRESENÇA DE DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO OU APARELHO 

RESPIRATÓRIO) 

 
Fonte: As pesquisadoras. 

*Foram excluídos os participantes que não foram contatados após um mês e após um ano da alta do 
hospital. 

 

O gráfico 5 mostra as diversas probabilidades de óbito, considerando as 

alterações das variáveis (sexo, idade e presença de doenças do aparelho respiratório 

e circulatório). O melhor caso, ou seja, menor probabilidade de óbito seria se a 

participante fosse mulher, mais nova (19 anos) e ausência de doenças no aparelho 

circulatório ou respiratório. Em contraponto, o pior caso, maior risco de óbito, seria 

dos participantes homens, com idade mais avançada (59 anos) e presença de 

doenças no aparelho circulatório ou respiratório. 
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5 DISCUSSÃO 
 
5.1. MOTIVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

Segundo Maeno, Takahashi e Lima (2009), os fatores sociodemográficos, 

atitudes, cultura, bem como crenças influenciam de forma positiva ou negativa na volta 

ao trabalho. García (2014), Silva e Camarotto (2016) sinalizam a complexidade do 

processo de afastamento do trabalho e suas características multifatoriais que não se 

limitam a uma doença ou diagnóstico. Dois fatores decisivos foram a capacidade 

funcional e a motivação para recuperação. 

Em sua pesquisa, García (2014) encontrou que 67,5% das altas foram 

decorrentes de melhorias das condições clínicas e 19,4% devido a cura. O tempo 

médio de internação em um hospital geral foi de 32 dias. Ainda indicou que 

internações acima de 15 dias apresentaram correlação positiva com um maior tempo 

de afastamento do trabalho. Saldanha et al (2013) sugerem que períodos curtos de 

afastamento do trabalho podem ser facilitadores do retorno ao trabalho. Contudo, 42% 

dos participantes deste estudo ficaram internados de 8 a 14 dias e tanto esses como 

os demais tiveram dificuldades para retornar ao trabalho. 

Na internação, as expectativas dos participantes eram de que retornariam ao 

trabalho. Segundo Neves, Nunes e Magalhães (2015), a percepção do trabalhador 

pode influenciar a retomada do trabalho. A expectativa e crenças individuais podem 

influenciar o comportamento, bem como o sucesso ou fracasso da retomada do 

serviço. As interações com a rede social do trabalhador afetam a construção dessas 

expectativas. 

Assim, a Tabela 3 evidenciou a motivação que impulsionou os participantes a 

trabalharem. A independência financeira, satisfação, aprendizado e socialização 

foram os principais mobilizadores. Rabelo, Silva e Capelli (2017) e Sato et al (2017) 

afirmam que vários brasileiros permanecem no mercado de trabalho, mesmo após a 

aposentadoria, devido a necessidades de complementar sua renda financeira para 

suprir demandas básicas. Vasconcellos et al (2016) indicam como incentivos do 

trabalho assalariado a remuneração financeira, possibilidade de ascensão na carreira, 

status social, benefícios da empresa e estabilidade. 
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Por outro lado, a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2012) alega 

que o trabalho pode ter como ganho uma retribuição emocional, reconhecimento e o 

afeto. Schiavon et al (2014) evidenciam o prazer do trabalhador ao realizar sua 

atividade, bem como descreve a nostalgia e saudade daqueles que estão afastados 

de seus serviços. Navinés et al (2016) e Shatté et al (2017) sugerem que as tensões 

habituais do ambiente de trabalho de certo ponto até podem incentivar a motivação, 

inovação, desenvolvimento de habilidades, superação de problemas e 

consequentemente melhora da saúde mental. Sato et al (2017) sugere que o trabalho 

atribui um papel social, uma utilidade e identificação perante a sociedade. 

 

5.2. RETORNO AO TRABALHO 

 

Ressalta-se que no hospital 95,9% dos participantes imaginaram que 

voltariam ao trabalho, entretanto passado 1 mês 30,6% e depois de 1 ano apenas 

35,3% concretizaram esse desejo (Tabela 4). De acordo com Saldanha et al (2013) o 

retorno ao trabalho não deve ser meramente reduzido ao regresso ou não ao trabalho.  

A Comisión de las Comunidades Europeas (2002) alerta sobre a importância 

da prevenção de limitações, incapacidades e enfermidades, principalmente as 

psiquiátricas e psicossociais. Nos Estados Unidos da América, o Office of Disability 

and Employment Policy tem como parte de sua missão a promoção do retorno ao 

trabalho para aqueles trabalhadores que estão afastados de suas atividades laborais. 

Esse departamento estuda e cria ferramentas informativas. Há sistemas 

personalizados que auxiliam os médicos logo na entrada do paciente a avaliar, coletar 

os dados relacionados ao trabalho, lesões e dificuldades, a fim de buscar correlações 

e ao mesmo tempo verificar como afetaram as tarefas específicas do trabalhador. 

(DENNE; KETTNER; BEN-SHALOM, 2015). 

No Brasil, o decreto nº 3.298 de 1999 legitimou a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa com Deficiência. O artigo 31 desse documento definiu a 

habilitação ou reabilitação profissional como um processo, no qual devem ser 

identificadas as potencialidades para o trabalho de uma pessoa com deficiência. A 

partir disso a mesma deve ser incentivada a desenvolver-se para entrar no mercado 

de trabalho ou retornar ao mesmo, bem como integrar-se a vida comunitária (BRASIL, 

1999). 
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A Lei nº 8213 (1991) e o Decreto nº 3.048 (1999) incumbiram o Ministério da 

Previdência Social, por meio do INSS a administração do Programa de Reabilitação 

Profissional, o qual deve atender os beneficiários da Previdência Social quando os 

mesmos estiverem afastados de seu trabalho devido enfermidade, acidente ou 

deficiência. Esse processo teve o intuito de reeducar e readaptar o trabalhador, para 

volta ao mercado de trabalho e meio social (BRASIL, 1991; BRASIL, 1999). 

Takahashi e Iguti (2008) relataram o percurso histórico da Reabilitação 

Profissional no Brasil, em seu trajeto evidenciam que apesar do regresso ao trabalho 

ser um direito do trabalhador, a demanda não condiz com a atenção e o investimento 

realizado. Maeno, Takahashi e Lima (2009) ainda ressaltam que após um 

adoecimento nem sempre ocorre um acompanhamento para a reinserção do 

trabalhador em seu local de trabalho, uma avaliação para verificar sua capacidade 

funcional para a tarefa, bem como um registro do tempo de permanência na empresa 

após o retorno.  

Cestari e Carlotto (2012) relatam que a reinserção do trabalhador afastado 

muitas vezes foi meramente para obedecer às exigências legais, bem como poupar a 

empresa de indenizações. Fato que evidenciou a pouca preocupação com a 

reorientação profissional, o desejo do trabalhador ou uma mudança de função 

condizente com as restrições do trabalhador. 

Além disso, 65,9% dos participantes do estudo acreditaram que retornariam, 

mas passado um mês não conseguiram (Tabela 5, p= 0,001). De outro modo, 8,8% 

que retornaram após um mês não mantiveram-se no trabalho transcorrido um ano 

(Tabela 6, p= 0,256). Pina, Stotz, Filho (2018) relatam que quanto mais tempo o 

trabalhador ficar afastado de sua função, mais difícil torna-se a volta ao trabalho. 

De acordo com Saldanha et al (2013), a retomada pode ser motivado pela 

necessidade financeira, entretanto quando a função não é compatível com a 

capacidade funcional do trabalhador, o mesmo pode agravar seu quadro ou ficar em 

maior vulnerabilidade e ocasionar uma nova interrupção do trabalho. 

Em relação a escolaridade, Krein, Santos e Moretto (2013) fizeram uma 

reflexão sobre a qualificação dos trabalhadores. Relatam que o Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) incentivou a realização de cursos profissionalizantes, uma 

certificação de forma rápida, com intuito de alavancar o mercado de trabalho. Embora 

essas formações nem sempre supram a demanda do trabalhador que almejou uma 
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ocupação remunerada. Somou-se a essa situação a precariedade da qualidade do 

ensino público, que apesar de algumas exceções, passa por impasses na preparação 

do futuro trabalhador. Como consequência disso, produz-se jovens com dificuldade 

de ponderar entre suas habilidades e o perfil necessário para determinado trabalho. 

Estes também podem ser facilmente ludibriados por anseios ou imagens idealizadas 

da ocupação que não caracterizam necessariamente vocação ou engajamento a 

longo prazo em uma carreira.  

Nesse sentido, o presente estudo corrobora com a pesquisa de Krein, Santos 

e Moretto (2013). Dentre todas as categorias de escolaridade, os participantes com 5 

a 8 anos de estudo foram os únicos que tiveram aumento no não retorno ao trabalho 

após um ano da alta (Tabela 7). Esses autores afirmam que apesar do aumento 

gradual da escolaridade no Brasil, deve-se atentar que aqueles com mais dificuldades 

para inserção no mercado de trabalho, ou seja, os trabalhadores com menor nível de 

escolaridade. De acordo com a Eurofound (2012), em vários países da União 

Europeia, os trabalhadores que mais referiram agravos à saúde foram as mulheres, 

os idosos e os com menor nível de escolaridade. 

De outra forma, o gráfico 2 mostrou que a volta ao trabalho ocorreu em ritmos 

similares, mas a faixa etária mais nova (19 a 29 anos) apresentou maior probabilidade 

de retorno. Em contrapartida, Sato (2017) indicou que os trabalhadores mais velhos 

referiram uma queda de desempenho, principalmente nas demandas físicas, 

comparado a quando eram mais jovens. Martinez e Latorre (2009) alertam que o 

envelhecimento cronológico pode ser determinante no envelhecimento funcional do 

trabalhador. Padula (2013) e Berger et al (2012) sugerem que os declínios decorrentes 

do envelhecimento podem impactar nas atividades laborais a partir dos 45 anos. 

Rabelo, Silva e Capelli (2017) indicam que com o avanço da idade, a mesma pode 

tornar-se um fator de exclusão para o mercado de trabalho. Isso abrange um 

estereótipo cultural, brasileiro. Apesar de ser direito dos idosos engajar-se no mercado 

de trabalho, o preconceito pode ser a principal barreira.  

A maioria dos participantes, independentemente de suas enfermidades (CID 

10) também não conseguiram retornar ao trabalho (Tabela 8). Lancman et al (2016) 

considera que o regresso ao trabalho implica na necessidade de analisar se o 

adoecimento foi causa ou consequência da atividade exercida, bem como recompor 
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o trabalhador aos seus pares. Esse seria o início para uma atenção ao retorno, bem 

como permanência nas atividades laborais. 

Em 2004, uma pesquisa identificou cerca de 46mil trabalhadores que tiveram 

direito ao benefício de auxílio doença devido comorbidades relacionadas ao trabalho. 

Entretanto, nesse mesmo período, 1,2 milhões de pessoas foram atendidas pelo SUS 

com as mesmas doenças, mas sem essa correlação. Não foram contabilizados os 

trabalhadores informais e os que não contribuem para o INSS. (CAMARANO; 

PASINATO, 2008). Outro estudo, revelou que por meio de busca ativa em uma 

empresa privada identificou-se diversos casos que não foram notificados ao INSS 

(PINA, STOTZ, FILHO, 2018). Estima-se que no Brasil o registro de doenças ligadas 

ao trabalho seja subnotificado, sendo registrado somente 4% da real ocorrência. 

(WHO, 2014) 

Vale destacar que em diversos países da Europa, cerca de 50% dos 

trabalhadores continuam trabalhando mesmo com a presença de enfermidades. Isso 

ocorreu com tênues variações, seja nas ocupações com maior demanda física ou nas 

com maior exigência intelectual. Na Suécia houve destaque, pois 80% dos 

trabalhadores agropecuários trabalhavam mesmo quando estavam doentes. 

(BARROS, 2015). Apesar das dificuldades, alguns trabalhadores permanecem 

executando a atividade mesmo assim, ou criam estratégias próprias de 

enfrentamento. A utilização de medicamentos para mascarar a dor pode ser uma 

dessas estratégias (SATO et al, 2017). 

O gráfico 1, revela que 45,5% dos participantes que realizam trabalhos 

informais referiram ter 3 ou mais doenças. Krein, Santos e Moretto (2013) argumentam 

que muitos trabalhadores adoecidos não conseguem exercer trabalhos formais. 

Assim, o trabalho informal torna-se uma alternativa viável, de menor complexidade e 

com possibilidade de flexibilidade de horários. Salgado e Rojas (2016) sugerem que 

a probabilidade de renda elevada e a administração de seu próprio negócio também 

justificam o aumento do trabalho informal. Segundo a OIT (2010), ter um trabalho não 

costuma ser sinônimo de melhor qualidade de vida. Os serviços informais, não são 

respaldados por leis trabalhistas e podem ter condições precárias, baixa 

remuneração, bem como pouca ou nenhuma medida de proteção contra acidentes. 

Maeno, Takahashi e Lima (2009) lembram que esses trabalhadores muitas vezes nem 
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são contabilizados por pesquisas e não possuem recursos para reinserção no 

mercado de trabalho.   

De todos os tipos de trabalho citado, o que predominou foi o trabalho 

doméstico e o trabalho voluntário (Tabela9). O trabalho doméstico seja ele 

remunerado ou para autossuficiência, nem sempre teve destaque em pesquisas. No 

mundo onde quase tudo pode ser monetizável, foram escassos os estudos voltados 

ao trabalho domiciliar, devido às atribulações no alcance das fontes. Um “mundo 

privado” que raramente apareceu nos dados oficiais do governo. Foram quase 

“trabalhadores invisíveis”, muitas vezes esse ofício nem foi considerado um tipo de 

trabalho, devido ser “apenas” a conservação dos cuidados com a casa, família e 

crianças. Somente detalhes, na retaguarda do “autêntico trabalho”, o produtivo, 

remunerado e realizado na esfera pública. (MARCONDES et al, 2003; ENOQUE, 

BORGES, SARAIVA, 2015; MARTÍNEZ, PEÑARANDA, 2016). 

 

5.3. LIMITAÇÕES PARA O RETORNO AO TRABALHO 

 

No Brasil, a cada ano a quantidade de adoecimentos e distanciamento do 

trabalho aumenta. O modo como o trabalho foi organizado, suas condições, o número 

de trabalhadores, regras da instituição, análise individual de produtividade e outros 

perpassam a possibilidade de precarização do trabalho e dificuldades de permanência 

na atividade. (LANCMAN et al, 2016). 

O adoecimento pode romper o tênue equilíbrio entre as características do 

trabalhador e a capacidade de enfrentamento. (NAVINÉS et al, 2016; SHATTÉ et al, 

2017). A maioria dos participantes da presente pesquisa, 57,6%, acreditavam que não 

teriam restrições para retornar ao trabalho, mas passado um mês 85,3% tiveram e 

transcorrido um ano esse índice aumentou para 88,2% (Tabela 13). Silva e Baptista 

(2013) lembram que o trabalhador experimenta um novo olhar sobre a atividade, o 

ambiente e os colegas de trabalho, pois já não é o mesmo, pode existir e sentir 

diferente de como era. Vasconcellos et al (2016), Silva e Baptista (2013) e Souza et 

al (2018) advertem que os trabalhadores podem sentir-se obrigados a cumprir as 

demandas e realizar tarefas perigosas ou inadequadas para suas condições clínicas. 

Isso pode agravar sua enfermidade ou dificultar a manutenção do retorno ao trabalho. 

Souza et al (2018), Pina, Stotz e Filho (2018), Sato et al (2017) ressaltam que além 
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disso, a transferência para uma função inadequada com as condições clínicas do 

trabalhador, a sobrecarga dos demais trabalhadores, a desconsideração de sua 

formação ou qualificação, idealizações e medo do retorno, acomodação devido o 

tempo de afastamento, dificuldade de aceitação das restrições e da nova capacidade 

funcional ou mesmo a exclusão do processo produtivo podem acarretar sentimento 

de fracasso, vergonha e até novas enfermidades.  

Contudo, o trabalhador não deve ser visto como mera engrenagem que 

quando quebra ou já foi usada demais pode ser abandonada e substituída. Mesmo 

que muitas vezes tenha sido essa a realidade relatada por Cestari e Carlotto (2012), 

Maeno, Takahashi e Lima (2009).   

O gráfico 3 demonstrou que com o passar do tempo o número de limitações 

foi crescendo cada vez mais. Isso instiga hipóteses de que as dificuldades para o 

retorno ao trabalho podem ser subestimadas, ou pode não haver acompanhamento e 

tratamento com profissionais da saúde ou o trabalhador pode estar agravando seu 

quadro clínico ao realizar atividades além de sua capacidade. 

 Saldanha et al (2016) argumenta que o constante ciclo de retorno e 

afastamento pode diminuir a confiança do trabalhador, bem como aumentar os 

agravos a saúde. Pina e Stotz (2015) referem que a intensificação do trabalho, ou o 

esforço além de sua capacidade produtiva, pode ter como resultado o agravamento 

do quadro clínico do trabalhador. Pina, Stotz e Filho (2018) afirmam que a dificuldade 

no retorno ao trabalho, ou posteriormente a incapacidade são importantes 

indicadores, individuais e coletivos, tanto do desgaste, como da necessidade de 

atenção à saúde do trabalhador e problematização desse adoecimento.  

Deste modo, o gráfico 4 evidenciou que os participantes com limitações 

tiveram maior risco de não retorno ao trabalho. Segundo Maeno, Takahashi e Lima 

(2009), a alta do hospital e a reabilitação fazem parte de um processo conjunto com o 

intuito do restabelecimento da rotina e consequentemente da atividade de trabalho do 

sujeito. Saldanha et al (2013) e Young et al (2005) sugerem que esse processo deve 

considerar múltiplos fatores e necessita de um olhar individualizado para exploração 

e compreensão dos possíveis facilitadores e barreiras.  

Assim, a tabela 14 mostrou que os participantes com inconvenientes nos 

fatores pessoais tiveram cinco vezes mais chances de não voltar as atividades 

laborais. Todavia, a variedade de limitações e fatores de risco pode ser vasta, como: 
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exposição a patógenos; esforço físico; dor; (PINA, STOTZ, JACKSON FILHO, 2018; 

SCHIAVON et al, 2014; MAENO E WÜNSCH FILHO, 2010; BROUWER et al, 2010; 

PINA, STOTZ, 2015; SATO et al, 2017); cinesiofobia; formigamento; disfunções 

muscúlo-esqueléticas; sensibilidade diminuída ou exacerbada; diminuição de força 

(MARTINEZ, LATORRE, 2009; MAENO E WÜNSCH FILHO, 2010; SALDANHA et al, 

2013; ÖSTER, KILDAL, EKSELIUS, 2010; SATO et al, 2017); longos períodos 

estáticos; posturas inadequadas; movimentos repetitivos; pouca agilidade (BARROS, 

2015; SILVA, BAPTISTA, 2013); dificuldade de movimentação; problemas 

cardiovasculares; fadiga; lapsos de memória; irritabilidade (PINA, STOTZ, 2015; 

SOUZA et al 2018); dificuldade na manutenção da atenção; cefaleia; queixas 

psicossomáticas (VASCONCELLOS et al, 2016); desemprego /dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho; longo período de afastamento do trabalho (JUNIOR et al, 

2009; PINA, STOTZ, FILHO, 2018); insônia; estigma e preconceito (NEVES, NUNES, 

MAGALHÃES, 2015; JUNIOR et al, 2009;); maior faixa etária; baixo nível de 

escolaridade (RABELO, SILVA, CAPELLI, 2017; SATO, 2017); alterações de 

autoimagem corporal; sofrimento psíquico (ÖSTER, KILDAL, EKSELIUS, 2010; 

SCHIAVON et al, 2014); dificuldade de relação social com colegas e chefes; longos 

períodos de trabalho; grande demanda de trabalho; exigências de produção acima da 

capacidade funcional do trabalhador; cobrança para alcance de metas; presença de 

transtornos mentais (PINA, STOTZ, FILHO, 2018, SHATTÉ et al, 2017; NAVINÉS et 

al, 2016; VASCONCELLOS et al, 2016; PINHO, ARAUJO, 2012); fadiga cognitiva; 

dificuldade de memória; declínios sensoriais (SATO et al, 2017); organização da 

empresa; ambiente ou função de trabalho inadequados; falta de segurança no 

ambiente e equipamentos; carência de pausas; horas extras de trabalho; altas 

exigências psicossociais (SCHIAVON et al, 2014, SALDANHA et al 2013; OIT ,2012); 

sequelas funcionais ou estéticas; exclusão do convívio social; medo do julgamento 

dos colegas (SCHIAVON et al, 2014; PINA, STOTZ, FILHO, 2018); isolamento social, 

sentimento de vergonha, fracasso ou culpa (NEVES, NUNES, MAGALHÃES, 2015; 

SILVA, CAMAROTTO, 2016; LANCMAN, S. et al, 2016). 

Young (2005) sugere que o retorno ao trabalho deve ser realizado em etapas 

e com auxílio de profissionais da saúde: 1- recuperação da capacidade funcional, sem 

a realização do trabalho; 2- reinserção e adaptação da atividade de trabalho, conforme 

a capacidade do trabalhador, a fim de que o mesmo exerça sua função de forma 
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satisfatória; 3- acompanhamento do trabalhador para manutenção na atividade 

laboral; 4- capacitação e aperfeiçoamento na atividade realizada pelo trabalhador. 

Cabe lembrar que o trabalhador pode progredir nas etapas, ou recuar de acordo com 

a avaliação do profissional de saúde. Para a conservação do retorno ao trabalho, seria 

essencial a ação combinada em prol de metas pactuadas entre os atores sociais 

envolvidos (trabalhador que retorna ao trabalho, colegas de trabalho, empresa, 

profissionais da saúde e sociedade). 

Cestari e Carloto (2012) e Schiavon et al (2014) discorrem que na reabilitação 

profissional são realizadas atividades terapêuticas e profissionalização com o intuito 

de fortalecer o trabalhador para lidar, sem sucumbir as restrições, e sim superá-las. 

Saldanha et al (2013) enfatizam que os aspectos biopsicossociais devem ser 

acolhidos. Por outro lado, o trabalhador deve ser incentivado a autoafirmar-se como 

parte ativa da reabilitação, consequentemente da ressignificação de sua identidade. 

Junior et al (2009) complementam que a reabilitação profissional deve contemplar: 

insalubridade; riscos mecânicos; ambiente de trabalho e funções de trabalho; 

aspectos psicológicos, questões emocionais e comportamentais; autonomia; 

aperfeiçoamento profissional; criação de redes sociais de suporte. Seyfried (1998) 

sugere que esse processo só pode ser considerado completo quando possibilita a 

reintegração do trabalhador não só na sua função de trabalho, mas também a uma 

integração social plena.  

Ressalta-se a necessidade da Ergonomia da Atividade (EA), com objetivo de 

compreender a situação laboral, identificar determinantes e realizar as mudanças 

adequadas para preservar a saúde e permitir a produtividade, já que o trabalhador 

pode voltar a sua antiga função, mudar de tarefa ou de serviço. (SILVA, 

CAMAROTTO, 2016). 

 
A Análise Ergonômica do Trabalho (AET), leva em consideração os 
trabalhadores, individual e coletivamente, na construção de saúde, 
competências e, ao mesmo tempo, a relação entre as condições, a atividade 
e os resultados, representada pelo modelo da função integradora da 
atividade de trabalho. Além disso, a AET tem por alicerce o ponto de vista 
da atividade de trabalho, realizada por meio da participação efetiva do 
trabalhador, para compreender as dimensões física, cognitiva e 
organizacional da atividade. A compreensão da atividade de trabalho tem 
por objetivo final transformar o trabalho para torná-lo mais adequado às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e melhorar a eficácia do 
sistema de produção. (GUÉRIN et al, 2001, citado por SILVA, CAMAROTTO, 
2016, p.134). 
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Existem aspectos que podem facilitar o retorno ao trabalho, como: ritmo 

adequado; mudança de função; máquinas e equipamentos adequados; suporte 

organizacional; diminuição de fatores de risco (SATO et al, 2017; SALDANHA et al, 

2013); atividade adequada a capacidade funcional do trabalhador; criação de rotina 

para estimular habilidades físicas e cognitivas (SATO et al, 2017); enfrentamento da 

dor, o exercício para prevenir seu aparecimento, tolerar sua existência e gerir o 

convívio com a mesma (BROUWER et al, 2010); a compreensão e autoaprendizado 

sobre como lidar com as emoções e demandas do trabalho (NEVES, NUNES, 

MAGALHÃES, 2015); a motivação, redução do nível de estresse; conhecimento do 

ambiente de trabalho; capacitações (MARTINEZ, LATORRE, 2009; JUNIOR et al, 

2009); o esforço intrínseco, determinação, otimismo e elaboração de planos futuros. 

(VASCONCELLOS et al, 2016; SCHIAVON et al, 2014); o auxílio mútuo, apoio e 

respeito de colegas do trabalho e chefes, o acolhimento do trabalhador adoecido como 

parte de um coletivo pode minimizar o sofrimento (NEVES, NUNES, MAGALHÃES, 

2015; PINA, STOTZ, 2015; SCHIAVON et al, 2014; SALDANHA et al, 2013); atitudes 

compensatórias, dispositivos para auxiliar na função ou amenizar dificuldades (SATO 

et al, 2017). 

A família tem um papel essencial, visto que fomentam a confiança do 

trabalhador e apoia o mesmo tanto no retorno ao trabalho, como na reestruturação de 

sua identidade. Todo esse processo também interfere na dinâmica dos 

relacionamentos e o retorno pode representar a recuperação da condição financeira 

anterior ao afastamento. (CESTARI, CARLOTTO, 2012; SCHIAVON et al, 2014; 

SOUZA et al, 2018). 

A empresa também deve responsabilizar-se a compreender as limitações e 

incapacidades do trabalhador para que de forma adequada a sua capacidade 

funcional incentive a volta do trabalhador (MAENO, TAKAHASHI, LIMA, 2009).  

Mesmo após o retorno, deve-se manter o acompanhamento por serviços ou 

profissionais da saúde. O modo como o trabalhador encara as mudanças e demandas 

laborais afetam esse processo e sua permanência no trabalho. Por isso a necessidade 

de mobilização de governantes, órgãos públicos, profissionais da saúde, bem como 

da empresa e demais pessoas envolvidas. (LANCMAN, S. et al, 2016). 
 

5.4. DESAFIOS PARA O RETORNO AO TRABALHO  
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Esta pesquisa indicou a necessidade de atenção principalmente para o 

trabalhador do sexo masculino, próximo aos 59 anos e com doenças do aparelho 

circulatório ou aparelho respiratório, pois esses fatores podem aumentar as chances 

de óbito. Camarano e Pasinato (2008) corroboram com esses dados, pois 

encontraram uma correlação positiva entre a dificuldade no retorno ao trabalho, o 

número de doenças crônicas e a idade avançada. A probabilidade de um trabalhador 

mais velho que tem alguma doença crônica ter dificuldades para retornar ao trabalho 

foi 12 vezes maior que um participante de sua mesma faixa etária, sem esses fatores.  

A Organização Mundial da Saúde identificou as doenças cardiovasculares 

(37%), cânceres (27%), doenças do aparelho respiratório (8%) e diabetes (4%) como 

as principais Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que mais causaram morte 

em pessoas abaixo dos 70 anos. No Continente Americano, uma pessoa com DCNT 

de 30 anos tinha aproximadamente 19% de chance de morrer antes dos 70 anos de 

uma das DCNT supracitadas. (WHO, 2014). 

Também advertiu que os óbitos relacionados as DCNT poderiam ser evitáveis 

e 42% desses foram de participantes com idade inferior a 70 anos. Ainda alerta que 

as principais dificuldades para evitar-se mortes por DCNTs são a falta de um sistema 

para registro dessas enfermidades, dificuldade de monitoramento e acompanhamento 

médico, precariedade do sistema de saúde e financiamento insuficiente para 

prevenção e controle das DCNTs. (WHO, 2015). 

O conhecimento sobre as características laborais e um programa de ação em 

prol da saúde do trabalhador são essenciais, tanto para os profissionais da saúde 

reconhecerem riscos e iniciarem a investigação sobre lesões, acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, como também para a notificação e prevenção dessas 

situações com os funcionários da própria instituição. Além disso, essa volta ao 

mercado de trabalho resulta na manutenção do recurso financeiro dos trabalhadores 

e diminuição de custos tanto para empregadores como para contribuintes da 

Previdência Social. (DENNE; KETTNER; BEN-SHALOM, 2015; SILVA, 

CAMAROTTO, 2016; LANCMAN et al, 2016).  

Saldanha et al (2013) lembram da importância de acompanhamento 

interdisciplinar para que de forma gradual o trabalhador retome seu trabalho. Cestari 

e Carlotto (2012) relatam que uma equipe multiprofissional tem maior competência 
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para reabilitar o trabalhador ao passo que aceite suas dificuldades, bem como exercite 

suas potencialidades para o trabalho. Maeno, Takahashi, Lima (2009) afirmam que 

diferentes profissionais da área da saúde podem avaliar e tratar de forma mais ampla 

e considerando a recuperação biopsicossocial do trabalhador. As autoras ainda 

ressaltam o quão obsoleto encontra-se o modelo pericial do INSS, no qual o médico 

é o único profissional a avaliar e encaminhar o trabalhador à reabilitação profissional. 

Toldrá et al (2010) concordam e em seu estudo revelam a inadequação e ineficiência 

do modelo vigente de reabilitação profissional. Pina, Stotz, Filho (2018) evidenciam a 

omissão e falta de reintegração do trabalhador adoecido a uma função condizente a 

sua capacidade e que respeite suas restrições. 

Lancman et al (2016) ressaltam que no âmbito brasileiro a carência de 

profissionais especializados e de programas voltados ao retorno ao trabalho 

comprometem, podendo até tornar esse processo inviável. Vale destacar que o 

retorno ao trabalho pode ser desconsiderado ou percebido como algo natural, quando 

na verdade deveria ser considerado a última etapa da reabilitação. Ademais, Pina, 

Stotz, Filho (2018) revelam a dificuldade de efetivação dos direitos do trabalhador que 

geralmente são desconsiderados, pois pode ser mais prático para a empresa 

transformar o retorno do trabalhador adoecido em demissão ou aposentadoria 

precoce.  

Apesar das modificações e reforma da Previdência Social, os principais 

problemas perduram até a atualidade: os direitos dos trabalhadores são descritos, 

mas nem sempre cumpridos; trabalhadores adoecem, afastam-se ou até mesmo 

padecem em suas atividades laborais; não houve articulação entre os Ministérios da 

Saúde, Previdência Social e Trabalho; muitas vezes o trabalhador não teve a 

possibilidade de superar suas limitações, devido não ter sido ofertado ao mesmo um 

plano de reabilitação profissional (TAKAHASHI, IGUTI, 2008). 

Assim, ainda não foi possível a efetivação de uma política pública que permita 

de fato a reinserção do trabalhador em uma atividade digna, a qual propicie uma plena 

integração social de acordo com sua capacidade funcional (MAENO, TAKAHASHI E 

LIMA, 2009; TAKAHASHI, IGUTI, 2008). 

Martínez e Peñaranda (2016) indicam a necessidade de políticas educativas 

e de saúde para transformar estereótipos e diminuir a desigualdade. Também propõe 

ações na comunidade para fortalecer e gerenciar redes de apoio com intuito de 



60 
 

acolher e prevenir o adoecimento. A ILO (2018) clama por atenção do governo 

brasileiro e estímulo para a efetivação de políticas públicas que possibilitem de fato o 

retorno ao trabalho. 

 
5.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo foi unicêntrico, assim mostrou-se dados de uma Unidade de clínica 

médica de um hospital universitário de Curitiba. Apesar disso teve representatividade 

estatística no local de estudo. O formulário semiestruturado não foi validado, 

entretanto atendeu a demanda de questionamentos desejada e respondeu aos 

objetivos da pesquisa. A impossibilidade de contato com os 29 participantes (12,9%) 

ocasionou a perda do acompanhamento por 1 ano. Embora seja esperado em estudos 

longitudinais prospectivos uma porcentagem aproximada de 15% de perda da 

amostra. Não foi viável a coleta de mais dados dos participantes falecidos, devido 

muitos familiares ficarem abalados emocionalmente ao dar a notícia e a pesquisadora 

julgar desumano fazer questionamentos. Mas foi possível utilizar os dados 

previamente coletados para a comparação entre participantes vivos e falecidos. 

 

5.6 POSSIBILIDADE DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Recomenda-se a realização de estudos semelhantes sobre o retorno ao 

trabalho em outras Unidades do hospital universitário em questão, bem como em 

hospitais públicos e privados. A mesma metodologia poderia ser aplicada por períodos 

mais longos de tempo e em várias instituições ou cidades. Espera-se que os 

resultados da presente pesquisa possa inspirar mais investigações sobre: o retorno 

ao trabalho e a manutenção na atividade; a preocupação com a retomada da atividade 

laboral desde a internação no hospital; ações, sejam de cunho científico ou prática 

clínica para maior atenção ao retorno ao ofício e suas limitações; atenção a 

quantidade e tipos de dificuldades que impedem a volta ao serviço; a necessidade de 

articulação e ações em prol da efetivação da legislação que fundamenta a reabilitação 

profissional e a retomada das ocupações.  
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6 CONCLUSÕES 
 
1- O retorno ao trabalho não foi possível para a maioria dos participantes, 

independentemente de idade, escolaridade, tipo de ocupação ou doença. Houve 

limitações para o retorno após a alta do hospital, tanto passado um mês, como 

passado um ano. 

2- Sobre os dados sociodemográficos: 54% eram mulheres; 29,5% tinham de 50 a 59 

anos; 62,1% eram casados; 44,6% tinham familiares masculinos como provedores 
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de renda; 42% dos participantes ficaram internados de 8 a 14 dias; 66,5% tinham 

de 1 a 2 enfermidades; 40,2% tinham sinais e sintomas mal definidos; 37,1% 

recebiam benefício financeiro.  

3- A respeito do ofício: 36,2% realizavam trabalho informal; 29,5% faziam o trabalho 

doméstico e trabalho voluntário; 52,2% tinham jornadas de 31 a 60 horas semanais; 

31,7% relataram a independência financeira como principal motivo para trabalhar, 

bem como 29,5% afirmaram que era fonte de satisfação, aprendizado e 

socialização. Além disso, em relação aos tipos de ocupações, 45,5% dos 

trabalhadores informais referiram ter 3 ou mais doenças.  

4- No hospital 95,9% dos participantes pensavam que voltariam a trabalhar. 

Entretanto transcorrido um mês 30,6% retomaram e depois de um ano 35,3%. Vale 

lembrar que 8,8% dos que conseguiram voltar passado um mês, não mantiveram-

se. 

5- Evidenciou-se que 47,6% dos participantes não esperavam ter impedimentos. 

Contudo, passado um mês 85,3% e após um ano 88,2% tiveram dificuldades. No 

segundo período de coleta de dados, 5,9% dos participantes que não tinham 

restrições passaram a ter depois de um ano.  

6-  Vale evidenciar que transcorrido um ano da alta, a quantidade de 3 a 4 limitações 

foi dez vezes maior do que a inicial. Os tipos de limitação tiveram mudanças ao 

longo do tempo. Todos os participantes que referiram a presença de inconvenientes 

nos fatores ambientais não conseguiram voltar ao serviço. Aqueles que tiveram 

dificuldades nas estruturas e funções do corpo, atividade de trabalho e fatores 

pessoais apresentaram uma reduzida taxa de retorno ao ofício. 

7-  Apesar de não ser um objetivo inicial, foi possível comparar os dados de 

participantes vivos (170) e falecidos (25) após um ano da alta. Fato que apontou o 

sexo masculino, a idade avançada e a presença de doenças do aparelho 

circulatório ou aparelho respiratório como indicadores de maior chance de óbito. 
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APÊNDICE 1- FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO- DADOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS E PERFIL DO TRABALHO 

 
Nome:________________________________          Telefone:______________ 
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                                                                                      Celular:________________ 
 
1- Gênero: (  ) F  (  ) M                                                     2- Idade:________ 
 
3- Estado civil: (  )solteiro(a)                (  )casado(a)                   (  )viúvo(a)   

                      (  )divorciado(a)            (  )separado (a) 
 
4- Mora com:  
(  ) mãe                                                           (  )pai 

(  ) cônjuge                                                      (  )irmão(a) quantidade? 

(  ) filhos(as) quantidade?____                       (  ) tio(tia) quantidade?____                             

(  ) netos(as) quantidade?_____                     (  )amigo(a) quantidade?_____ 

(  ) outros:__________________quantidade?___ 
 
5- Quem é o principal provedor da renda financeira da família?  
(  ) Eu     (  ) mãe   (  ) pai     (  ) filho(a)    (  ) cônjuge     (  ) outros:_____________     
 
6- Atualmente trabalha?(  ) Sim   (  ) Não     

(  )Carteira assinada         (  )autônomo        (  )voluntário      (  )Trabalho doméstico 

 
7- Recebe benefício/ pensão/ aposentadoria?  
(  ) Sim   (  ) Não   

 

8- Qual benefício/ pensão/ aposentadoria?  
(  )Auxílio acidente                                      (  )Auxílio por doença                                                   

(  )Aposentadoria por tempo de serviço      (  )Aposentadoria por invalidez 

(  )Pensão                                                      (  )Outros:__________________  

 

9- Já sofreu acidente de trabalho?  (  ) Sim   (  ) Não   
 
10- Voltou a trabalhar depois do acidente de trabalho?  (  ) Sim   (  ) Não   
 
11- O(A) Sr(a) já TEVE alguma dessas doenças? 
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(  ) Doença na coluna ou costas                            (  ) Atrite ou reumatismo 

(  ) Câncer                                                              (  ) Diabetes 

(  ) Pressão alta                                                      (  ) Bronquite ou asma 

(  ) Doença do coração                                           (  ) Doença renal crônica  

(  ) Depressão                                                         (  ) Tuberculose 

(  ) Tendinite ou tenossinuvite                                 (  ) Cirrose 

 

12- O(A) Sr(a) TEM alguma dessas doenças? 

(  ) Doença na coluna ou costas                            (  ) Atrite ou reumatismo 

(  ) Câncer                                                              (  ) Diabetes 

(  ) Hipertensão                                                       (  ) Bronquite ou asma 

(  ) Doença do coração                                           (  ) Doença renal crônica  

(  ) Depressão                                                         (  ) Tuberculose 

(  ) Tendinite ou tenossinuvite                                 (  ) Cirrose 

 
13- Qual é o seu trabalho atual?  
___________________________________________________________________ 
 
14- Trabalha há quanto tempo com isso? Tempo total de trabalho na vida? 
___________________________________________________________________ 

 
15- Qual a sua jornada de trabalho em uma semana? 

(   ) 20h        (   ) 24h         (   ) 40h        (   ) 50h     (   ) 60h           (   ) outros _____ 
 
16- Quais os 3 principais motivos do(a) Sr(a) TRABALHAR, em ordem de 
importância (1= primeiro mais importante; 2= segundo mais importante; 3= 
terceiro mais importante): 
 
 
EU TRABALHO PORQUE: 
(  ) preciso do dinheiro   

(  ) desejo melhorar de cargo, subir na empresa    

(  ) aumento minha autoestima 
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(  ) faço ou tenho amigos           

(  ) gosto do serviço que faço 

(  ) me sinto animado e satisfeito com o trabalho 

(  ) me sinto orgulhoso pelo meu trabalho 

(  ) gosto dos desafios  

(  ) aprendo coisas novas 

(  ) outros:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(  ) Não tenho motivação para trabalhar 
 
17- O(A) Sr(a)  GOSTARIA de voltar a trabalhar no mesmo emprego depois de 
ter alta do hospital? 

(   ) Sim         (   ) Não 
 
18- O(A) Sr(a) acredita que depois de ter alta do hospital PODERÁ voltar a 
trabalhar? 

(   ) Sim      (  ) Não 

19- Em caso de SIM, em quanto tempo você acha que PODERÁ voltar a 
trabalhar? 

(   ) 1 dia               (   )1 semana               (   )2 semanas              (   )1 mês    

(   )3 meses          (   )6 meses                 (   )1 ano                       (   ) outros:______ 
 
20- O que O(A) Sr(a) acredita que poderá limitar seu retorno ao trabalho? 

(   ) Estrutura do corpo e Função do corpo__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Atividade e participação no trabalho___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Fator ambiental___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Fator pessoal ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(  ) Não existe impedimento para o retorno ao trabalho. 
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APÊNDICE 2- FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO- RETORNO AO TRABALHO 

 

1- O (A) senhor(a) já voltou a trabalhar?  
(   ) Sim      (  ) Não 
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2- Se SIM, após quanto tempo da alta voltou a trabalhar? 
(   ) 1 dia               (   )1 semana               (  )2 semanas              (  )3 semanas    

(   )1mês                (   ) outros:______ 
 
3- Há limitações para voltar a trabalhar? 

 (   ) Sim      (  ) Não 
 
4- Quais as limitações para voltar a trabalhar? 

(   ) Estrutura do corpo e Função do corpo__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Atividade e participação no trabalho___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Fator ambiental___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Fator pessoal ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(  ) Não existe impedimento para o retorno ao traba



    
 
 


