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RETORNO AO TRABALHO

O benefício do retorno ao trabalho após o AVC.
Retornar ao trabalho refere-se a auxiliar uma pessoa que teve 
um AVC a reintegrar-se ao mercado de trabalho e/ou 
desenvolver um meio de ganhar a vida, mas traz também 
identidade e valor pessoal, já que esses aspectos estão 
intimamente ligados ao papel de cada um como profissional. 
Quando não é possível o retorno ao emprego anterior, o 
trabalhador pode passar por uma formação que o auxiliará a 
encontrar uma nova função, de acordo com as suas 
possibilidades.

Antes de se preparar para retornar ao trabalho,  a 
recomendação é de uma avaliação das funções físicas, 
cognitivas, visuais e comportamentais que devem ser 
realizadas por diversos profissionais, fornecendo, assim, uma 
visão da capacidade funcional. Também se faz necessário 
avaliar os requisitos das diversas ocupações; essa avaliação 
auxilia para prever o desempenho do trabalhador.    
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Além do que está descrito, sugere-se o acesso ao 
PDF do Caderno Educação Multidisciplinar ao 
Cuidado e Reabilitação Pós-AVC através do QR 
Cod. Nesse material, você também poderá assistir 
a vídeos relacionados aos temas, clicando no 
botão “Assista ao vídeo” quando sinalizado.

Informar-se  sobre a lei de cotas 8213/91 para a inclusão e contratação de pessoas 
com deficiências no mercado de trabalho. Desde que foi criada, estabelece que 
empresas com mais de 100 funcionários devam destinar de 2% a 5% das suas vagas 
para pessoas com deficiência.

O retorno bem-sucedido dependerá provavelmente da função adequada em muitos 
aspectos da vida, não apenas do desempenho da tarefa no local de trabalho. 
O benefício do retorno ao trabalho é poder estar apto e também ver os resultados 
dos esforços contínuos de ter se reabilitado.

Ÿ Atingir níveis bons em tolerância física e capacidade.

Ÿ Maximizar o funcionamento cognitivo e psicossocial.

Ÿ Desenvolver comportamentos apropriados no trabalhador.

Ÿ Reduzir o medo e aumentar a confiança na retomada do trabalho produtivo.

Ÿ Identificar problemas que possam necessitar de colocação em um emprego 
alternativo.
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