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- Parte 2 -



OBJETIVO DA AULA

❏ Apresentar elementos para a avaliação da funcionalidade na perspectiva da prevenção da 

incapacidade para o trabalho.



❖ Uma mesma doença pode evoluir de diferentes formas e trazer repercussões distintas na vida dos(as)

trabalhadores(as) → o(a) trabalhador(a) adoecido e o seu contexto de vida / trabalho.

❖ A avaliação da funcionalidade/incapacidade deve considerar o estado de saúde (para além dos aspectos clínicos da

doença) e considerar o seu impacto no contexto de vida da pessoa doente.

A EXPERIÊNCIA E O PROCESSO DE ADOECIMENTO SÃO PARTICULARES A CADA PESSOA, DEVENDO SER 

ABORDADA NA SUA SINGULARIDADE!

❖ Perda de força muscular, de sensibilidade, presença de dor e ou doença NÃO deve ser entendido como sinônimo de

incapacidade.

❖ Importância do diagnóstico precoce → evitar agravamento, interromper cadeia de transmissão da doença e prevenção

da incapacidade.

PRESSUPOSTOS QUE DEVEM ORIENTAR AS AÇÕES DE AVALIAÇÃO DA 

FUNCIONALIDADE E PREVENÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO



INDIVIDUAIS 

COLETIVAS 

ATORES SOCIAIS

❖ Retornar e permanecer no trabalho após afastamento por causa de doença/agravo requer

ações:

ELEMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE/INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO (1)

Acolhimento

Diagnóstico

Tratamento

Reabilitação/redefinição 

de projeto de vida

Participação ativa

Acolhimento

Avaliação do ambiente e processos de 

trabalho

Prevenção disseminação da doença / 

incapacidade p/ trabalho

Promoção da saúde

Participação ativa

Mobilização – Comunicação – Articulação 

– Integração – Participação ativa



AÇÕES INDIVIDUAIS
AÇÕES COLETIVAS

(ambiente de trabalho)
ATORES SOCIAIS

Investigação diagnóstica (anamnese clínica e 

ocupacional)

Avaliação biopsicossocial do estado de saúde 

e condições de vida/trabalho

Definição e validação de plano de 

tratamento/reabilitação (metas a curto, médio 

e longo prazo).

Implementação do plano de reabilitação 

individualizado.

Suporte e monitoramento.

Acolhimento, suporte e monitoramento no 

processo de adoecimento e de retorno ao 

trabalho.

Educação em saúde tendo em vista a promoção 

da saúde, prevenção de novos casos e de 

atitudes discriminatórias no ambiente de 

trabalho. 

Abertura de canal de negociação com o local de 

trabalho, nos seus diversos níveis hierárquicos 

para implementação das adequações 

necessárias.

Mobilização dos diversos atores sociais 

envolvidos 

Estabelecimento de canais de 

comunicação e troca de informações 

sobre a doença, afastamento e retorno 

ao trabalho.

Ações articuladas e agenda integrada 

com pautas relacionadas à promoção e 

proteção da saúde; prevenção da 

doença e da incapacidade para o 

trabalho; reabilitação biopsicossocial; 

reabilitação profissional; retorno ao 

trabalho/vida produtiva sustentável.

ELEMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE/INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO (2)



❖ A abordagem de fenômenos complexos e multideterminados requer mudanças de paradigmas

e adoção de novas práticas que contemplem o problema na sua complexidade.

❖ A adoção de práticas orientadas pela perspectiva biopsicossocial → DESAFIOS e

OPORTUNIDADES.

❖ A promoção do retorno ao trabalho sustentado e prevenção da incapacidade prolongada

constituem-se como “ideia-força” para operar ações em um novo paradigma → MUDANÇA DO

FOCO DA ABORDAGEM PARA AÇÕES QUE CONTEMPLEM AS INTERAÇÕES ENTRE

INDIVÍDUO-CONTEXTO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



PARA SABER MAIS SOBRE AVALIAÇÃO DA FUNCIONAQLIDADE/INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO

Disponível em:

http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/vigilancia-

epidemiologica-em-saude-do-trabalhador/orientacoes-tecnicas/

http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/vigilancia-epidemiologica-em-saude-do-trabalhador/orientacoes-tecnicas/


ATÉ A PRÓXIMA AULA

OBRIGADA!


