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Resumo do trabalho 

 

Visando reintegrar ao ambiente de trabalho o segurado/empregado afastado e agilizar o processo 

de reabilitação profissional foi instituído pela Volkswagen do Brasil – Unidade de Curitiba junto ao 

setor de Reabilitação Profissional do INSS uma parceria com um fluxo de atividades estabelecidas 

e direcionadas ao setor de Fisioterapia do Trabalho/ Serviço Médico e Ergonomia da empresa.  

O Programa: Este programa visa acelerar e facilitar o processo de reabilitação profissional de 

empregados que estiveram afastados pelo INSS. O processo inicia-se a quando o setor de 

Reabilitação Profissional encaminha a solicitação de estágio. 

 O médico do trabalho e fisioterapeuta do trabalho da empresa estudando o caso clínico do 

segurado e após avaliação biomecânica, cinesiológica e limitacional do empregado afastado, 

correlacionando com os mapas ergonômicos da unidade, encaminham para o INSS as sugestões 

de locais para estágio com novas atividades propostas.  

No início do estágio o segurado é avaliado por uma equipe multidisciplinar, composta por médico 

do trabalho, fisioterapeuta do trabalho e assistente social. Seu caso clínico é revisado, buscando 

verificar a necessidade de encaminhamento para outras especialidades médicas, assim como 

revalidar e atualizar todos os exames clínicos e complementares.  

Durante o período de estágio o segurado realiza tratamento fisioterápico, se for indicado, e sua 

evolução é acompanhada diariamente pelo setor.  

 

Impacto na vida dos reabilitados e indicador utilizado para medir esse impacto 

 

Acelerar o processo de reabilitação profissional e reinserção do empregado afastado ao trabalho. 

Acelerar e direcionar o tratamento clínico do segurado. Permitir que o segurado execute atividades 

laborativas com segurança de acordo com suas limitações clínicas.  

 

Resultados obtidos, conclusão e perspectiva de continuidade 

 

Acelerar o processo de reabilitação profissional e reinserção do empregado afastado ao trabalho. 

Acelerar e direcionar o tratamento clínico do segurado. Permitir que o segurado execute atividades 

laborativas com segurança de acordo com suas limitações clínicas. 

 


