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Objeto da Intervenção: O programa de reabilitação profissional para trabalhadores com LER/DORT, 

vinculados às empresas com alta incidência e prevalência dessa doença ocupacional, em andamento 

no CEREST-Piracicaba. Objetivos: Com dois eixos constitutivos, seus objetivos específicos são: (1) 

Modelo de atenção que abrange o diagnóstico, o reconhecimento da problemática de saúde 

ocupacional (nexo-causal), a avaliação compreensiva da capacidade laborativa e a oferta de programa 

terapêutico para o desenvolvimento de caminhos adaptativos de superação da incapacidade e da 

desvantagem social; (2) Ações de intervenção nas empresas para saneamento dos fatores patológicos 

e re-ordenamento da organização de trabalho com vistas a um ambiente seguro e saudável para os 

trabalhadores reabilitados. Descrição da metodologia: As várias fases da programação – grupo de 

apoio, grupo de psicoterapia e grupo de cinesioterapia – estão ancoradas na abordagem grupal, no 

compartilhar dos aspectos comuns do adoecimento e das ansiedades e medos de retorno às atividades 

de trabalho que provocaram o adoecimento. O trabalho é interdisciplinar e, sem negar a importância das 

especialidades, enfrenta a complexidade do objeto de trabalho por meio de conexões recíprocas dos 

diferentes campos profissionais, construída no cotidiano do atendimento dos casos. Análise crítica: Os 

resultados quantitativos e qualitativos parciais mostram o impacto positivo do programa terapêutico de 

reabilitação profissional no controle da dor, no resgate da autonomia, da auto-estima e da capacidade 

de ressignificar o futuro dos trabalhadores assistidos. A permanência das condições de trabalho 

patológicas que geraram o adoecimento é o principal impeditivo do retorno ao trabalho. As ações de 

vigilância são complexas e morosas, demandam a transformação profunda da relação do capital sobre 

o trabalho e das formas de organizar a produção. Os recursos das instituições fiscalizadoras estão 

aquém das necessidades. Recomendações: Fortalecimento da Reabilitação Profissional como política 

pública transversal dos Ministérios que tem interface com a problemática dos acidentes de trabalho e 

das doenças ocupacionais – Saúde, Trabalho e Previdência Social. 
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