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Trabalho – O Importante Papel da Equipe Multiprofissional na Reabilitação às Vítimas de
Acidentes do Trabalho
O trabalho tem como objetivo incluir pessoas que sofreram acidentes na empresa, e também
pessoas com deficiência e reabilitadas no mercado de trabalho por meio de capacitação. O
programa de reabilitação é um trabalho integrado por uma equipe multiprofissional (médicos,
enfermeiro do trabalho, assistente social, engenharia de segurança, setor de treinamento e
benefício social.
O colaborador é convocado a vir empresa onde é recebido pelo departamento de medicina
ocupacional, onde é feito uma entrevista e elaboração de relatório onde é relatado a limitação. Em
seguida o engenheiro de segurança e o enfermeiro do trabalho definem com o funcionário uma
função para a readaptação.
Caso seja necessário a equipe de manutenção é envolvida para readaptar o posto de
trabalho. Durante o período de 30 dias, o funcionário é acompanhado e recebe visitas em seu posto
de trabalho. As visitas são realizadas pela assistente social, enfermeiro do trabalho e engenharia
de segurança. A equipe do setor de treinamento ministra curso para as chefias dos colaboradores
reabilitados, para que possam compreendê-los e recebê-los nos setores, respeitando a limitação
de cada um.
O trabalho é desenvolvido porque acreditamos que não há barreiras a nenhum colaborador,
mesmo que possua limitação física ou mental. O papel da empresa é fazer com que o colaborador
reabilitado tenha sua alta estima aumentada, pois se sentem úteis na empresa. Para o sucesso do
programa, o trabalho é realizado de forma conjunta com a previdência social.
Eles são convidados a virem a empresa, e são informados sobre todo o processo de
readaptação realizado com os colaboradores que recebem alta da perícia.
Na empresa confeccionamos um questionário que é entregue ao reabilitado no 1º mês após
o início do trabalho e um outro questionário após o terceiro mês de atividade. No questionário
solicitamos informações sobre o trabalho e também sobre os impactos que podem ter causado na
vida pessoal de cada um. 96% dos colaboradores que foram reabilitados relataram que se sentem
felizes por estarem trabalhando e que não esperavam que poderiam voltar a ser úteis para a
empresa.
E em 70% dos casos foi relatado que a vida melhorou por completo com trabalho: vida
conjugal, relacionamento familiar e principalmente porque tiveram a autoestima aumentada.
Os resultados são ótimos. Hoje a Tecumseh do Brasil Ltda é uma referência na região na questão
de reabilitações. Isso é comprovado através de estatísticas e também através de entrevistas com
os próprios reabilitados e seus familiares.

