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Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2022.  

 

Introdução - O mundo do trabalho vem sofrendo grandes mudanças em sua 

estrutura produtiva e na organização do trabalho, fato que têm repercutido 
intensamente na saúde dos indivíduos e do coletivo de trabalhadores. Uma das 
consequências deste novo contexto é o afastamento das atividades laborais e o 
posterior retorno ao trabalho. Em 2016, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
iniciou uma operação que teve como objetivo a revisão dos benefícios 
previdenciários concedidos. Houve uma cessação em massa de benefícios, inclusive 
daqueles deferidos por longo período, como as aposentadorias por invalidez. 
Objetivo - Descrever a percepção de pessoas envolvidas no processo de cessação 
das aposentadorias por invalidez em relação ao retorno ao trabalho e possíveis 
propostas para futuras ações. Métodos - Foi realizado um estudo de caso, em um 
hospital público de São Paulo-SP, a respeito da experiência de retorno ao trabalho 
de pessoas que tiveram seu benefício cessado durante o processo de revisão da 
previdência. Os dados foram coletados entre março e abril de 2021.Como subsídio 
para uma compreensão em profundidade, foram coletadas entrevistas de quatro 
grupos envolvidos no processo de revisão dos benefícios, de cessação das 
aposentadorias e de retorno ao trabalho: os desaposentados por invalidez; seus 
gestores/chefias/lideranças no trabalho; os profissionais da equipe multidisciplinar 
que atuavam no programa de retorno ao trabalho do hospital; e peritos médicos 
federais da previdência que atuaram no programa de revisão. A coleta de dados se 
baseou em 34 entrevistas semiestruturadas, sendo complementadas por análise 
documental. As entrevistas foram gravadas e transcritas, tendo como método de 
análise de dados, a análise de conteúdo. Projeto aprovado pelos Comitês de Ética 
da FSPUSP e FMUSP. Resultados - Foram elencadas categorias temáticas e 

subcategorias de acordo com cada grupo entrevistado. Os desaposentados por 
invalidez tiveram uma complexa experiência, que representou a diversidade e a 
especificidade das suas histórias de vida e das questões que envolveram seus 
afastamentos. Foi possível perceber o impacto do retorno inesperado e as reações 
pessoais (positivas e negativas) que envolveram todo o processo, desde o 
afastamento, a vida longe do trabalho, a revisão do benefício e a experiência de 
retorno ao trabalho propriamente dita. Os gestores abordaram questões práticas e 
institucionais envolvendo o INSS e a empresa, além de suas experiências no contato 
com os desaposentados e possibilidades de melhora do processo. Os profissionais 
da equipe multidisciplinar que executava o programa de retorno ao trabalho 
comentaram sobre a grande complexidade do processo de retorno ao 
trabalho.Mostraram também, como é a experiência da desaposentação forçada. Os 
peritos trouxeram a percepção com um olhar de alguém de fora do hospital e 
contribuíram para o esclarecimento de aspectos técnicos de seu trabalho, apoiados 
em suas experiências profissionais. Conclusão - Este conjunto de visões mostrou a 
complexidade da reavaliação dos benefícios e do consequente retorno ao trabalho. 
Apesar das diversas questões envolvidas, houve considerável convergência de 
ideias, sugerindo que é possível o sucesso por meio de um caminho 
adequadamente planejado, individualizado e com eficiente comunicação entre todos 
os envolvidos. 
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Feijó CA. Olhares sobre a cessação da aposentadoria por invalidez: perspectivas dos atores 

envolvidos no processo de retorno ao trabalho / Perspectives 

onthecessationofdisabilityretirement: perspectives oftheinvolved in 

theprocessofreturningtowork [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo; 2022. Portuguese. 

 

Introduction - The world of work has been undergoing major changes in its 
productive structure and in the organization of work, a fact that has had a significant 
impact on workers’ health and workers’ group. One of the consequences of this new 
context is the withdrawal from work activities and the subsequent return to work. In 
2016, the Brazilian National Institute of Social Security (INSS) started an operation 
that aimed to review the granted social security benefits. There was a mass 
termination of benefits, including those granted for a long period, such as disability 
pensions. Objective - To describe the perception of people involved in the process of 

cessation of disability pensions in relation to returning to work and possible proposals 
for future actions. Methods - A case study was carried out in a public hospital in São 

Paulo-SP, regarding the experience of returning to work of people who had their 
benefit terminated during the pension review process. Data were collected between 
March and April 2021.As evidence for a better understanding, interviews were 
performed with four groups involved in the process of reviewing benefits, terminating 
pensions and returning to work: those retired due to disability; their 
managers/supervisors/leadership at work; the professionals of the multidisciplinary 
team who worked in the return to work program at the studied hospital, and federal 
pension experts who examined pensioners during the social security review benefits. 
Data collection was based on 34 semi-structured interviews, complemented by 
document analysis. The interviews were recorded and transcribed, using content 
analysis as the data analysis method. Study approved by the Ethics Committees of 
FSP-USP and FMUSP.Results - Thematic categories and subcategories were listed 

according to each interviewed group. Those who retired due to disability had a 
complex experience, representing the diversity and specificity of life histories and the 
issues that involved their sick leave. We perceived the impact of the unexpected 
return to work and the personal reactions (positive and negative) involving the whole 
process: since the grant of pension benefit, life away from work, the review of the 
benefit and the experience of returning to work. Managers addressed practical and 
institutional issues involving INSS and the hospital. In addition, managers comment 
their experiences contacting the pensioners and possibilities to improve the whole 
process. Professionals of the multidisciplinary team of the hospital that carried out 
the return to work program stated about the complexity to return to work. They also 
mentioned what looks like the so-called forced unretirement. The medical experts 
brought a view from someone outside the hospital, and contributed to clarify technical 
aspects of their work, supported by their professional experiences. Conclusion - 
This set of views showed the complexity of the reassessment of benefits and the 
consequent return to work. Despite the various issues involved, there was 
considerable convergence of ideas. The several players suggested a successful 
return to work is feasible using a properly planned and customized path including 
efficient communication among all involved groups. 

Keywords: Return to work. Insurance, disability. Work capacity evaluation. Sick 

leave. Qualitative research  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O mundo do trabalho sofreu grandes transformações nas últimas décadas, as 

quais têm repercutido intensamente na saúde dos indivíduos e do coletivo de 

trabalhadores. Ocorreram modificações profundas na estrutura produtiva, na 

organização, nas condições e nas relações de trabalho (ELIAS e NAVARRO, 2006).  

Porém, o medo do desemprego faz com que as pessoas se submetam a 

contratos e regimes de trabalho precários, colocando em risco sua vida e sua saúde 

nos ambientes laborais (ELIAS e NAVARRO, 2006).  Diante da conjuntura exposta, 

podem ocorrer doenças e acidentes, com ou sem relação direta com o trabalho 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2017). Estes eventos têm potencial 

de gerar incapacidade para o trabalho e a necessidade de se afastar do trabalho 

para restabelecer a saúde (BRASIL, 1991). 

Conforme a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) (OMS, 1946), 

a saúde tem um conceito amplo, não significando apenas a ausência de doença ou 

enfermidade, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. 

O afastamento do trabalho, apesar de auxiliar na recuperação da saúde do 

trabalhador, pode gerar impactos negativos tanto para a empresa, no que se refere 

aos custos e produtividade, quanto para o trabalhador. Um longo tempo de 

afastamento compromete o retorno; são relatados desgaste físico e emocional, além 

de perdas pessoais entre os trabalhadores. Assim, é imperiosa a necessidade do 

retorno ao trabalho o mais precoce possível (SILVA et al., 2007). 

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) n. 7 (BRASIL, 1978), o 

exame médico de retorno ao trabalho é um dos exames que devem constar no 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) de uma empresa. 

Ele se faz obrigatório no primeiro dia de retorno do trabalhador às suas atividades 

laborais, ausente por período igual ou superior a trinta dias, por motivo de acidente 

ou doença, de natureza ocupacional ou não. 

O ato de retornar ao trabalho é um evento complexo e permeado por algumas 

variáveis. O primeiro passo é a avaliação do médico perito federal da Previdência 
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Social que atesta a capacidade (fim da incapacidade) para o trabalho (BRASIL, 

1991). Assim, a pessoa retorna à empresa, cabendo ao médico do trabalho, na 

emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), afirmar se o trabalhador está 

apto ou inapto para a função que exercia/irá exercer (BRASIL, 1978). 

Outras variáveis ainda são sugeridas pela literatura como envolvidas no 

processo de retorno às atividades laborais, uma delas é a motivação, que pode ser 

causa e consequência dos fatores envolvidos no processo. É importante que os 

trabalhadores sejam motivados para superar e mudar as condições adversas que 

apareçam no trabalho e na vida (GARD e SANDBERG, 1998; GARD e LARSSON, 

2003). Porém, mais que isso, é fundamental modificar as condições adoecedoras 

que existem na atividade e respeitar as individualidades do processo de cada 

trabalhador (ST-ARNAUD e PELLETIER, 2016). 

Em 2018, a principal causa de afastamento superior a quinze dias entre os 

segurados da Previdência Social, excluídas as causas externas, foram os distúrbios 

musculoesqueléticos, seguidos pelas patologias psiquiátricas (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2018). Em pesquisa realizada na Espanha, os 

afastamentos mais longos foram causados por neoplasias, seguidos dos transtornos 

psiquiátricos (DELCLÓS et al., 2010). 

Os afastamentos registrados pela Previdência Social ocorrem pela existência 

de incapacidade laborativa. Se a incapacidade para o exercício da atividade habitual 

do trabalhador for temporária, há o recebimento do auxílio por incapacidade 

temporária. Se a incapacidade for definitiva e a pessoa não puder ser reabilitada em 

outra profissão, isto enseja a aposentadoria por incapacidade permanente (BRASIL, 

1991). 

Em 2016 teve início a “operação pente-fino”, regulamentada por duas 

Medidas Provisórias (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017a), que em 2017 foi convertida na 

Lei n. 13.457 de 26 de junho de 2017 (BRASIL, 2017b). Esta operação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) teve como objetivo a revisão dos benefícios, 

especificamente o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por 

incapacidade permanente (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2017). Com a 

intensificação das revisões, até 31 de janeiro de 2018, foram realizadas 252.494 

perícias com 201.674 (80%) benefícios cancelados e mais 26.701 (11%) 
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cancelamentos por não comparecimento à perícia (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 

2018).   

No mesmo teor das normas de 2017, nova Lei (BRASIL, 2019) entrou em 

vigor em 2019 demonstrando a continuidade de revisão dos benefícios 

previdenciários. Esta institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com 

Indícios de Irregularidade (Programa Especial) e o Programa de Revisão de 

Benefícios por Incapacidade (Programa de Revisão). 

Após o encerramento do benefício, o trabalhador deve se apresentar na 

empresa para realizar o exame de retorno ao trabalho, conforme já exposto, e voltar 

às suas atividades (BRASIL, 1978). Ou, caso não concorde com o resultado da 

avaliação, pode recorrer perante o Conselho de Recursos do Seguro Social 

(BRASIL, 1991). 

Diante desta cessação em massa de benefícios, torna-se urgente a discussão 

sobre o retorno ao trabalho dos segurados da Previdência Social. E no presente 

cenário, fica clara a necessidade de ação da equipe de Medicina do Trabalho e dos 

gestores, os quais representam o elo do trabalhador com a empresa nesse momento 

de retorno após afastamento. Esses profissionais podem atuar com mais eficácia se 

apoiados em um programa de retorno ao trabalho. 

 

1.1 MUNDO DO TRABALHO 

 

Mundo do trabalho é o conjunto de fatores 
que engloba e coloca em relação a atividade humana 
de trabalho, o meio ambiente em que se dá a 
atividade, as prescrições e as normas que regulam 
tais relações, os produtos delas advindos, os 
discursos que são intercambiados nesse processo, as 
técnicas e as tecnologias que facilitam e dão base 
para que a atividade humana de trabalho se 
desenvolva, as culturas, as identidades, as 
subjetividades e as relações de comunicação 
construídas nesse processo dialético e dinâmico de 
atividade. Ou seja, é um mundo que passa a existir a 
partir das relações que nascem motivadas pela 
atividade humana de trabalho, e simultaneamente 
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conformam e regulam tais atividades. (FIGARO, 
2008, p. 92) 

É possível encontrar mais de 20 definições sobre a palavra trabalho nos 

dicionários. As mais recorrentes entre elas expressam: “conjunto de atividades 

produtivas ou intelectuais exercidas pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar 

determinado fim” e “Atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada, 

objeto de um contrato trabalhista” (TRABALHO, 2021). 

A origem da palavra ‘trabalho’ veio do termo latino labor. Na idade média, 

surge a palavra tripalium, termo inicialmente usado para denominar uma ferramenta 

feita com três paus, usada para bater cereais na lavoura, que, posteriormente, 

passou a ser um instrumento de tortura. “Criou-se então uma associação entre labor 

(trabalho) e tripalium (instrumento de tortura) que vai influenciar várias línguas 

latinas. A ideia por trás desta associação é a de que trabalhar/“laborar” seria tão 

penoso quanto a tortura por meio do tripalium.” (LIMA, 2019, p. 89). 

As últimas décadas têm sido marcadas por intensa reestruturação no 

processo de trabalho que ocasionou “profunda precarização das condições de 

trabalho e vida da classe trabalhadora brasileira” (ANTUNES e PRAUN, 2015, p. 

409). O que se vê é uma grande competição por postos de trabalho e a migração 

destes postos para lugares onde os custos são menores e a produção barateada. 

Como consequências vêm o baixo salário, a terceirização, uma intensa jornada de 

trabalho, que exige não apenas o esforço físico, como o mental, e a instabilidade no 

emprego (SILVA, 2019). 

Entre os efeitos desse modelo de organização estão o aumento dos acidentes 

de trabalho e dos adoecimentos com nexo laboral, especialmente aqueles 

relacionados às lesões osteomusculares e transtornos mentais (ANTUNES e 

PRAUN, 2015). 

Absenteísmo é o termo que representa o “somatório dos períodos em que os 

empregados de determinada organização ausentam-se do trabalho, incluindo 

atrasos, dentro de sua jornada normal de trabalho” (PENATTI et al., 2006, p. 1). O 

motivo por trás da ausência pode ter inúmeras causas, entre elas: questões sociais, 

de saúde e de organização do trabalho/gestão de pessoas. Por consequência, 
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acarreta diminuição da produção, reflete nos indicadores de qualidade e repercute 

na economia (PENATTI et al., 2006).  

O afastamento do trabalho, além de gerar custos pessoais e familiares para o 

indivíduo, traz também gastos para o empregador, com o comprometimento de sua 

mão de obra, e para o governo, com a disponibilização de tratamento e benefícios. 

Cabe ressaltar que há muito mais do que fatores econômicos envolvidos nesta 

equação;fatores sociais, de saúde (incluindo reabilitação), local de trabalho, 

sistemas de benefício e grau de escolaridade também são essenciais no contexto de 

afastamento e retorno ao trabalho(SILVA et al., 2007). O retorno ao trabalho 

precoce, ou seja, com o tempo menor do que o necessário para a recuperação da 

saúde, pode ter efeitos negativos sobre o trabalhador.  

O termo presenteísmo é conceituado por JOHNS (2009) como comparecer ao 

trabalho quando se está doente. Há uma dupla interpretação de causas relacionadas 

ao presenteísmo, uma que o considera como reflexo da insegurança no trabalho e 

medo do desemprego, outra que se interessa principalmente para as consequências 

de perda de produtividade em função da doença (ignorando os motivos que levam a 

trabalhar doente).  

 Ainda que, em um apanhado da literatura, alguns autores defendam ser 

preferível o presenteísmo ao absenteísmo (JOHNS, 2009), fato é que o afastamento 

do trabalho para recuperação da saúde também pode ser necessário. Trabalhar 

doente pode exacerbar as patologias existentes e prejudicar a qualidade de vida no 

trabalho, além de levar a impressão de ineficácia no trabalho devido àredução da 

produtividade. Porém, ainda há muitas práticas e políticas organizacionais 

destinadas a reduzir oabsenteísmo que estimulam o presenteísmo (JOHNS, 2009).  

Como exemplo, foram concedidas em abril de 2020 pelo INSS, 9.725 

aposentadorias por incapacidade permanente. Em relação ao auxílio por 

incapacidade temporária, no mesmo mês, foram reconhecidos 79.885 benefícios da 

espécie previdenciária e 2.408 por acidente de trabalho (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2020a). 
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1.2 AFASTAMENTO DO TRABALHO 

 

O Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) tem suas políticas elaboradas pela Secretaria 
de Previdência do Ministério da Fazenda e 
executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), autarquia federal vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2020b).  

O RGPS possui caráter contributivo e de filiação obrigatória, o que significa 

que todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado. Já os 

indivíduos que trabalham de maneira autônoma precisam se inscrever e contribuir 

mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários, caso contrário não têm 

direito e em situação de doença, acidente ou idade avançada ficam sem este 

amparo (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2020b). 

Segundo o MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (2020b), podem 

ser segurados do RGPS: empregados(as), empregados(as) domésticos(as), 

trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Os benefícios 

aos quais fazem jus estão dispostos no Quadro 1 abaixo (BRASIL, 1999). 

Quadro 1- Benefícios previstos pelo RGPS e indivíduos que fazem jus a eles 

Fazem jus aos benefícios Tipos de benefícios 

Segurado 

Aposentadoria por incapacidade permanente 

Aposentadoria programada 

Aposentadoria por idade do trabalhador rural 

Aposentadoria especial 

Auxílio por incapacidade temporária 

Salário-família 

Salário-maternidade 

Auxílio-acidente 

Reabilitação profissional 

Dependente 

Pensão por morte 

Auxílio-reclusão 

Reabilitação profissional 
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É válido discorrer sobre os benefícios que, após um afastamento temporário 

do trabalho por motivo de acidente ou doença, no qual o vínculo empregatício 

costuma ser mantido, os segurados tendem a retornar ao trabalho. A aposentadoria 

por incapacidade permanente será abordada com mais detalhes em tópico 

específico. 

Faz jus ao auxílio por incapacidade temporária o “segurado que, uma vez 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial” (BRASIL, 1999).  

No caso dos trabalhadores com carteira 
assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo 
empregador, exceto o doméstico, e a Previdência 
Social paga a partir do 16º dia de afastamento do 
trabalho. Para os demais segurados, inclusive o 
doméstico, a Previdência paga o auxílio desde o 
início da incapacidade e enquanto a mesma perdurar 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 
2020b). 

Em 2005 foi instituído o sistema de Cobertura Previdenciária Estimada 

(Copes), medida que orienta o médico perito a estabelecer prazo para a cessação 

do benefício baseando-se em seu conhecimento técnico a respeito da patologia do 

segurado. Assim, os indivíduos que antes deixavam as agências da previdência com 

data para retornar em nova perícia para comprovação da continuidade ou término da 

incapacidade, passaram a sair com a Data de Cessação do Benefício (DCB), data 

esta em que o benefício será finalizado (SIANO et al., 2011). 

Caso a incapacidade permaneça além da DCB, cabe ao segurado solicitar o 

Pedido de Prorrogação (PP) junto ao INSS. “O pedido de prorrogação é um serviço 

destinado aos segurados que estão em auxílio-doença, e que precisam permanecer 

afastados de suas atividades por mais tempo do que o previsto inicialmente pela 

perícia médica do INSS” (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2020c). 

Não são raras as vezes em que o trabalhador chega ao empregador com benefício 

cessado, mas ainda incapaz e sem PP. O médico do trabalho acaba realizando a 

avaliação que antes o perito fazia. 

O auxílio-acidente é um benefício com caráter indenizatório concedido ao 

“segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado 
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especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultar sequela definitiva que (..) implique redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (BRASIL, 1999). Costuma 

ser concedido após o auxílio por incapacidade temporária, o qual o segurado gozou 

durante sua recuperação (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2020b). 

Em sua concepção era devido apenas aos trabalhadores que apresentavam 

sequelas de acidente de trabalho (BRASIL, 1991), anos depois acabou se 

expandindo. Em uma visão capitalista, é melhor um funcionário trabalhando, mesmo 

que parcialmente produtivo, do que a manutenção do afastamento, como 

improdutivo; “mesmo que, para tanto, seja ele beneficiado com um pequeno valor 

pela Previdência” (FREITAS, 2018, p. 41). 

Já a reabilitação profissional, conforme definição previdenciária, vai além de 

um benefício financeiro ou da simples recuperação da saúde física, trata-se de: 

(...) assistência (re)educativa e de 
(re)adaptação profissional, instituída sob a 
denominação genérica de habilitação e reabilitação 
profissional, visa proporcionar aos beneficiários, 
incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, 
em caráter obrigatório, independentemente de 
carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os 
meios indicados para proporcionar o reingresso no 
mercado de trabalho e no contexto em que vivem 
(BRASIL, 1999).  

O ingresso na reabilitação depende da indicação realizada pelo médico perito. 

Uma vez indicado, uma equipe multiprofissional realizará a avaliação do potencial 

laborativo do indivíduo, a orientação, o acompanhamento e o treinamentopara 

capacitação em nova função (BRASIL, 1999; INSS, 2020).  

Os programas de reabilitação profissional são uma resposta pública à 

incapacidade para o trabalho (TAKAHASHI et al., 2010a). Cumprem, além do papel 

social de reduzir ou eliminar as desvantagens trazidas pela incapacidade, um 

objetivo econômico de reduzir o tempo de concessão de benefícios, 

reestabelecendo mais rápido a condição de contribuinte (TAKAHASHI et al., 2010a; 

TAKAHASHI et al., 2010b). 

O salário-maternidade não se trata de benefício devido a acidente ou doença. 

“É devido à segurada da previdência social, durante cento e vinte dias, com início 
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vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto” (BRASIL, 1999). 

O mesmo pode ser prorrogado, em casos excepcionais por meio de atestado 

médico, o qual deve ser submetido a avaliação médico-pericial (BRASIL, 1999).  

 

1.2.1 Aposentadoria por incapacidade permanente 

 

A aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente denominada 

aposentadoria por invalidez, é “devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio 

por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência”(BRASIL, 1999). O trabalhador que pleiteia o benefício deve ser 

avaliado em exame médico pericial por profissional a serviço do INSS (Brasil, 1999). 

Doenças que o segurado já possuía antes da filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferem direito ao benefício, exceto quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento (INSS, 2020b). 

O segurado aposentado por invalidez deverá ser convocado pelo INSS a cada 

dois anos para nova perícia médica com objetivo de comprovar a permanência ou 

cessação da incapacidade. “Os segurados maiores de 60 anos e os maiores de 55 

anos com mais de 15 anos em benefício por incapacidade são isentos dessa 

obrigação” (INSS, 2020b). 

A ocasião da aposentadoria, mesmo quando por tempo de contribuição e 

planejada pelo trabalhador, é momento de grandes mudanças de vida. E como tal, 

também é percebida como uma situação de marginalização e inutilidade, pela 

sociedade produtiva (OLIVEIRA et al., 2009). Pode ser considerada como um 

“período de decadência pela concepção social que valoriza o belo, o forte, o jovem e 

o saudável” (OLIVEIRA et al., 2009, p. 750). 

Em relação à qualidade de vida, este é um conceito com várias dimensões, 

que abrange aspectos físicos, sociais e emocionais.  Estes fatores estão 

relacionados aos hábitos de vida e padrões de comportamento, sendo assim, 
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vinculados a autonomia, independência, bem-estar físico e psíquico e realização 

pessoal (MULLER, 2016).  

“A qualidade de vida na velhice está associada, portanto, à independência 

e/ou dependência, facilitando a compreensão de que ela é prejudicada ou 

beneficiada pelo estado de saúde, tanto físico e orgânico, quanto mental e social” 

(MULLER, 2016, p. 33). Considerando a condição de aposentadoria por invalidez 

como fruto de incapacidade é possível inferir o impacto negativo na qualidade de 

vida destes indivíduos. 

Um estudo com indivíduos aposentados evidenciou a importância de fatores 

como saúde e “viver sua aposentadoria como planejou”, os quais são significativos 

para o bem-estar da pessoa (OLIVEIRA et al., 2009). Mais uma vez se contrapõe a 

situação adversa do não planejamento da aposentadoria por invalidez e os impactos 

na saúde deste indivíduo.  

Para destacar ainda mais essas dificuldades, vale lembrar o aspecto que é a 

quebra de vínculo com o trabalho. Dejours ressalta a importância deste na 

construção da identidade do indivíduo (BARROS e LANCMAN, 2016). O trabalho faz 

parte do autorreconhecimento do indivíduo enquanto contínuo (dentro e fora do 

ambiente de trabalho), mesmo diante de todas as mudanças que ocorrem no curso 

da vida (BARROS e LANCMAN, 2016). 

WITCZAK e GUARESCHI(2011) desenvolveram um estudo sobre indivíduos 

aposentados por invalidez após acidente de trabalho. Estes abordaram um pouco 

dos sentimentos dos pacientes da seguinte forma: 

(...) ao se acidentar no trabalho o sujeito vê 
ruir por terra todo esse castelo de cartas que 
construiu para significar sua vida. Rompe-se com 
todas as certezas, desmoronam-se os sonhos, 
esvaziam-se as promessas e os significados que as 
orientavam. Assim sendo, resta a essa pessoa um 
corpo mutilado ou doente que não serve mais às 
pretensões capitalistas de trabalho e realização. A 
dor, o sofrimento, o suicídio aparecem como 
alternativas a quem não mais se reconhece dentro 
dos padrões que orientaram a vida e os conceitos 
assumidos até então. E é preciso continuar vivendo... 
(WITCZAK e GUARESCHI, 2011, p.11) 

Poucos são os estudos que abordam e aprofundam questões relacionadas a 

aposentadoria por invalidez, entre os publicados a maioria se atém ao perfil 
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epidemiológico dos indivíduos em gozo do benefício em determinado nicho da 

população (MARTINS et al., 2017; RIBAS et. al., 2017; MOREIRA et al., 2018; 

SANTA-MARINHA et al., 2019). Mais difícil ainda, é encontrar literatura que trate da 

questão da desaposentação. 

 

1.3 RETORNO AO TRABALHO 

 

YOUNG et al. (2005a) trouxe uma nova maneira de pensar e conceituar o 

processo de retorno ao trabalho, com uma visão ampla, que inicia ainda quando o 

trabalhador está afastado de suas atividades laborais.  

O retorno ao trabalho, embora pareça um evento pontual de retomada das 

atividades profissionais, é também um processo que começa com as etapas iniciais 

de recuperação funcional e conclui com o retorno à plena capacidade laboral 

(YOUNG et al., 2005a). 

E não se trata de um processo solitário do trabalhador, mas, segundo 

YOUNG et al. (2005b), envolve pelo menos cinco partes interessadas, sendo elas: 

 Trabalhadores: são os indivíduos afastados do trabalho por motivo de 

incapacidade. Também são incluídos neste grupo os interesses das famílias 

dos trabalhadores, dos amigos e de seus representantes, os quais têm 

interesses semelhantes ao próprio trabalhador. 

 Empregadores: as organizações que empregam a pessoa com incapacidade. 

Neles são também incluídos indivíduos relacionados ao trabalhador por meio 

do local de trabalho (proprietários, supervisores, gerentes de recursos 

humanos, colegas de trabalho etc.). 

 Contribuintes: são aqueles que pagam pelas atividades destinadas a ajudar 

os trabalhadores a se recuperarem de sua condição, retomarem o emprego e 

compensá-los (indenizá-los) por sua deficiência no trabalho. Dependendo da 

situação e do local, o contribuinte pode ser uma seguradora, uma agência 

governamental, um empregador com seguro próprio ou os próprios 
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trabalhadores (como no caso do Brasil, os contribuintes da previdência 

social). 

 Prestadores de serviços de saúde: profissionais de saúde que prestam 

cuidados ao trabalhador com o objetivo de auxiliar na sua 

recuperação/reabilitação. Podem se incluir nesta categoria os médicos das 

diversas especialidades, inclusive: médico do trabalho,fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, enfermeiras, equipe multiprofissional de reabilitação 

vocacional, psicólogos, assistentes sociais e outros especialistas. 

 Governo/sociedade: abrange o contexto mais amplo, incluindo os sistemas 

político, econômico e legislativo, sistema educacional, setor civil, sistemas de 

saúde e seguridade social, organizações voluntárias e outros aspectos da 

vida humana relacionados principalmente à forma como vivemos e 

cooperamos em grupos sociais. 

Seguindo a lógica deste modelo, aqueles que têm o impacto mais imediato 

nos resultados do retorno ao trabalho incluem funcionários, empregadores, 

prestadores de serviços de saúde e reabilitação, contribuintes e o ambiente sócio-

político-econômico (YOUNG et al., 2005a). 

Os mesmos autores (YOUNG et al., 2005a) sugerem que o processo de 

retorno ao trabalho perpassa por quatro fases principais, sendo elas: 

 Fase 1 - Fora do Trabalho (Off Work): Esta fase começa no primeiro dia de 

afastamento do trabalho. Durante toda esta fase, o trabalhador permanece 

afastado de suas atividades; é importante ressaltar que o indivíduo pode não 

estar incapacitado durante toda esta fase, isto porque existem outros motivos 

que podem atrasar o retorno (por exemplo, a necessidade de treinamento ou 

a falta de uma posição adequada), ou mesmo impedir que ele seja realizado 

(por motivos de aposentadoria, por exemplo). A fase fora do trabalho termina 

quando uma função adequada está disponível e o trabalhador está prestes a 

tentar a reentrada no trabalho. 

 Fase 2 – Reentrada (Re-Entry): o trabalhador recomeça a trabalhar, o que 

pode ser feito em seu local de trabalho anterior à lesão ou em algum local 

alternativo. As partes interessadas devem acordar como o trabalho pode ser 

realizado de uma forma satisfatória para todos. O desempenho do trabalhador 
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será monitorado e a meta de retorno pode ser reavaliada. Esta fase é 

concluída quando o trabalhador atinge sua meta de retorno. 

 Fase 3 – Manutenção (Maintenance): o trabalhador se esforça para manter 

sua meta e pode levar em consideração seus desejos de promoção. Essa 

fase termina quando o trabalhador decide buscar o avanço (promoção). 

 Fase 4 – Avanço (Advancement): o indivíduo busca avanço, podendo se 

qualificar para tarefas e responsabilidades superiores às que exercia e, 

idealmente, obtém uma promoção. A pessoa pode buscar outro emprego 

(trocar de empregador) e pode até mesmo voltar a estar “sem trabalho” (ou 

seja, fase 1) a fim de obter as qualificações necessárias para o avanço. 

Uma meta de retorno ao trabalho, conforme mencionado nas fases 2 e 3, é 

um alvo aceitável por todas as partes. Geralmente é um retorno seguro, sustentável 

e oportuno, ao empregador de antes da lesão, nos níveis de produtividade e salários 

anteriores à lesão. Porém, quando necessário, pode-se definir uma meta alternativa. 

As metas não são engessadas, mas o processo pode incluir revisão e alteração 

delas. Embora as fases tenham sido descritas em uma sequência que inicialmente 

parece lógica, os trabalhadores podem se mover entre elas de forma não linear 

(YOUNG et al., 2005a). 

É importante ressaltar que o retorno ao trabalho nem sempre significa o fim 

da incapacidade para o trabalho, tampouco denota a conclusão bem-sucedida do 

processo de retorno ao trabalho. Após a retomada das atividades, os indivíduos 

ainda podem experimentar dificuldades e, também, melhora de várias dimensões da 

saúde (YOUNG, 2010). 

 

1.3.1 Programa de retorno ao trabalho 

 

O processo de retorno à vida profissional após o adoecimento demanda o 

desenvolvimento de ações coordenadas que abordem toda a complexidade do 

problema (LIMA et al., 2019). Um programa de retorno ao trabalho que pode auxiliar 

neste momento é aquele que vai além de intervenções individuais focadas na 
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psicopatologia e no tratamento médico (ST-ARNAUD e PELLETIER, 2016). Ele deve 

envolver intervenção nos ambientes e processos de trabalho e uma articulação entre 

os atores sociais e instituições envolvidas(LIMA et al., 2019).  

Os programas de coordenação de retorno ao trabalho variam em duração e 

forma. Em geral, incluem uma avaliação dos obstáculos que impedem o retorno e 

um plano individualizado para eliminar barreiras e devolver os trabalhadores ao 

emprego. Os componentes do tratamento podem incluir aconselhamento, terapia 

física ou ocupacional e atendimento especializado (VOGEL et al., 2017).  

LIMA et al. (2019, p. 2) explicitam que “esse tipo de programa propõe uma 

abordagem proativa para o reconhecimento dos determinantes da incapacidade que 

vão além de fatores clínicos; e, a partir daí, oferece um plano” de recuperação da 

saúde e capacidade do trabalhador. Este plano pode incluir intervenção no ambiente 

de trabalho, na situação clínica e/ou ações intersetoriais específicas que apoiem um 

retorno de forma mais eficaz e coordenada(LIMA et al., 2019).  

ST-ARNAUD e PELLETIER(2016) defendem que, dentre os princípios do 

programa, deve estar a proteção da saúde mental. É recomendado assegurar que 

os trabalhadores se sintam apoiados, independentemente da dificuldade das 

situações, tenham controle sobre seu trabalho e saibam que são respeitados e 

reconhecidos em suas funções.  

Os autores ainda propõem uma “clínica” do trabalho, ou seja, um mecanismo 

por meio do qual se considere, reflita e se transforme o trabalho. O objetivo é 

permitir ao trabalhador não só recuperar a capacidade de trabalho, mas também 

reconstruir uma relação positiva com a situação de trabalho e iniciar uma discussão 

sobre a organização do trabalho (ST-ARNAUD e PELLETIER, 2016). 

Enquanto ST-ARNAUD e PELLETIER(2016) ressaltam a importância da 

saúde mental, há programas voltados exclusivamente para a parte osteomuscular, 

entre outros. Por exemplo, o modelo de Sherbrooke, proposto por LOISEL et al. 

(1994), dedica-se ao retorno ao trabalho dos trabalhadores com dores na coluna. O 

programa vincula, com a participação do funcionário e do empregador, as 

abordagens clínicas (médico de família, médico do trabalho e especialista voltado 
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para a queixa) e ergonômicas para fornecer intervenções integradas, direcionadas 

tanto ao trabalhador e suas condições de saúde, quanto ao local de trabalho. 

 Encontram-se disponíveis algumas revisões sistemáticas que estudam 

programas de retorno ao trabalho, mas a necessidade de mais estudos se 

demonstra pelas evidências de qualidade muito baixa a moderada dos programas de 

coordenação de retorno ao trabalho em comparação com as práticas usuais 

(VOGEL et al., 2017). LANCMAN et al.(2017), estudando trabalhadores brasileiros, 

vão além e ressaltam a necessidade de construir um modelo de retorno ao trabalho 

aplicável à realidade local. 

VOGEL et al.(2017), indicam mais estudos sobre o tema, visto que 

encontraram apenas pequenos benefícios nos resultados relatados pelos pacientes, 

incluindo melhora da dor, capacidade para a função, depressão e ansiedade. Os 

autores acreditam que, mesmo que os programas coordenados de retorno ao 

trabalho não sejam necessariamente iniciados pelo empregador, é essencial integrar 

os responsáveis pelo local de trabalho ao máximo no processo de retorno ao 

trabalho. 

NIEUWENHUIJSEN et al. (2014) fizeram uma revisão sistemática voltada 

apenas para os quadros depressivos. Nesse caso, encontraram evidências de 

qualidade moderada de que a adição de uma intervenção direcionada ao trabalho, 

além de uma intervenção clínica, reduziu o número de dias em licença médica em 

comparação com uma intervenção clínica isolada. 

Em relação aos custos, embora os recursos sejam comumente considerados 

em termos monetários, eles podem ser considerados de forma mais ampla como 

tudo o que as partes interessadas investem no retorno ao trabalho, por exemplo: 

tempo, dinheiro, imagem pública, satisfação com a vida, saúde e outros. Em alguns 

casos, será necessário um gasto significativo de recursos antes de qualquer ganho, 

porém, no caso de um retorno ao trabalho bem-sucedido a estimativa “investimento 

x retorno” provavelmente se reverterá à medida em que o trabalhador avança em 

sua jornada profissional (YOUNG et al., 2005a). 

 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006237.pub3/information#CD006237-cr-0002
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1.4 FACILITADORES DO PROCESSO DE RETORNO AO TRABALHO 

  

Um programa de retorno ao trabalho estruturado e que respeite o trabalhador 

como ator principal no processo é essencial neste contexto. Identificar, discutir e 

modificar as condições adoecedoras no trabalho auxilia no retorno e previne novos 

afastamentos(ST-ARNAUD e PELLETIER, 2016). 

É consenso entre vários autoresque se deve buscar soluções em relação ao 

ambiente e as horas de trabalho (FRANCHE e KRAUSE, 2002; BRAATHEN et al., 

2007; EDÉN et al., 2007; ABMA et al., 2013; ANSOLEAGA et al., 2015), modificar 

quando necessário a organização do trabalho e ajustar as expectativas 

(ANSOLEAGA et al., 2015), além de proporcionar uma abordagem não conflituosa e 

sem julgamentos (FRANCHE e KRAUSE, 2002) no ambiente laboral.   

O trabalhador não quer ser rotulado como doente e o apoio do supervisor, dos 

colegas e do médico do trabalho é importante para sua reintegração (ABMA et al., 

2013). 

Facilitam também o retorno ao trabalho, as intervenções integradas precoces 

(TANG et al., 2011) e o fato de haver uma comunicação contínua entre empregador 

e trabalhador, mesmo durante o período de afastamento (TANG et al., 2011; 

ANSOLEAGA et al., 2015). A melhora na capacidade de trabalho (BRAATHEN et al., 

2007), a evolução do desempenho físico e a redução na sensação de dor 

(MAGNUSSEN et al., 2007) aceleram o processo. 

TANG et al.(2011) destacam a importância da atenção a fatores psicológicos, 

além dos físicos e comportamentais. Eles defendem que o compartilhamento de 

experiência é muito importante para o trabalhador.  

As sessões psicopedagógicas em grupo são bastante positivas. O fato de os 

trabalhadores estarem na presença de outros em situação semelhante à sua ajuda 

na normalização das suas condições, restaura a autoconfiança e diminui o 

sentimento de solidão. Todos estes fatores melhoram a sensação de prontidão 

(ANDERSEN et al., 2014). 
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É fundamental também uma atuação do trabalhador na aceitação do seu 

diagnóstico (ABMA et al., 2013) e no desenvolvimento de estratégias pessoais para 

encarar e resolver os problemas que aparecerão no trabalho e, também, para saber 

reconhecer os sinais de estresse que venha a enfrentar (ANSOLEAGA et al., 2015). 

Corroborando com o que foi dito sobre o trabalhador e o ambiente laboral, 

STERGIOU-KITA et al.(2010) ampliam o conceito de prontidão. Assim, esta passa 

dizer respeito não apenas às questões intrínsecas ao trabalhador, mas envolve 

também os locais de trabalho. 

A participação em um programa de reabilitação profissional eleva o índice de 

capacidade para o trabalho e enriquece a função cognitiva expressa em melhora da 

memória, atenção e função executiva (JOHANSEN et al., 2016). E, ainda, fazer um 

retorno gradual ao trabalho vem se mostrando essencial na garantia da restauração 

da saúde e da capacidade funcional do trabalhador(ST-ARNAUD e PELLETIER, 

2016). 

STERGIOU-KITAET al. (2010) estudaram pessoas que tentavam retornar ao 

trabalho após lesões cerebrais. Eles defendem que a independência física e 

funcional, as habilidades cognitivas, o uso de estratégias compensatórias por parte 

dos trabalhadores e a adequação das demandas no local de trabalho auxiliam no 

retorno às atividades laborais. 

No processo de reabilitação, é fundamental uma boa relação entre a equipe, o 

paciente e seus familiares. Em condições favoráveis, pacientes com lesões mais 

graves podem oferecer os maiores exemplos de sucesso (KLONOFF et al., 1998). 

FRANCHE e KRAUSE (2002) corroboram este último fato com seu conceito de que 

a autoeficácia é um facilitador no retorno ao trabalho. A pessoa, quando vê que está 

evoluindo bem, tende a se sentir satisfeita consigo mesma. Há um engajamento 

bem-sucedido(FRANCHE e KRAUSE, 2002). 

Um trabalhador motivado tem mais vontade de retornar ao trabalho após 

afastamento previdenciário e tende a fazê-lo o mais rápido possível. A motivação é 

frequentemente mencionada como promotora do retorno ao trabalho (GARD e 

SANDBERG, 1998; GARD e LARSSON, 2003; BRAATHEN et al., 2007; EDÉN et al., 

2007; EKBLADH et al., 2010; STERGIOU-KITA et al., 2010; TANG et al., 2011; 
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ABMA et al., 2013; DEKKERS-SÁNCHEZ et al., 2013; MALVIYA et al., 2014; 

SCHIAVON et al., 2014; ANSOLEAGA et al., 2015). 

NEVES et al. (2015) destacam fatores subjetivos como o apoio de familiares e 

amigos, a vontade de vencer e o desejo de retornar ao trabalho, pelo fato de ele ser 

de grande importância na vida, também como características que auxiliam o 

trabalhador neste processo.  

 

1.5 BARREIRAS AO RETORNO AO TRABALHO 

 

Assim como existem variáveis facilitadoras, também existem condições que 

atuam como empecilho para o retorno ao trabalho. Como era de se esperar, se a 

motivação é grande aliada, o fato de não acreditar no retorno ao trabalho é inimigo 

neste momento. A pessoa que desacredita no processo reduz suas taxas de 

sucesso (MAGNUSSEN et al., 2007). 

Seguindo a mesma linha, trabalhadores que visam a compensação financeira 

como principal objetivo (KLONOFF et al., 1998; DEKKERS-SÁNCHEZ et al., 2013; 

MALVIYA et al., 2014) têm menos motivação e menor produtividade, mesmo que 

seu nível de prontidão não esteja baixo (KLONOFF et al., 1998). KLONOFF et al. 

(1998) definem prontidão como a capacidade dos pacientes de retornar às mesmas 

atividades de trabalho anteriores à lesão ou, se eles não estavam trabalhando no 

momento da lesão, de manter um emprego com um salário básico. 

Se por um lado as adequações laborais podem ser benéficas, um trabalho 

modificado que perde o seu significado e valor dificulta o sucesso do retorno 

(FRANCHE e KRAUSE, 2002; CLAUSEN et al., 2011). VIEIRA et al. (2010) 

destacam o ponto de vista da chefia quando expõem que ela costuma ser resistente 

ao retorno do trabalhador às suas atividades com indicações de restrições laborais.  

Dentre vítimas de queimaduras, por exemplo, há o relato de que mudanças 

físicas, estéticas e emocionais atrapalham a reinserção no trabalho (SCHIAVON et 

al., 2014). Trabalhadores que passaram por artroplastia de quadril e joelho podem 
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ser prejudicados por suas expectativas irreais que levam à frustração e a uma menor 

taxa de recuperação (MALVIYA et al., 2014). Pacientes com comorbidades e que 

realizam trabalho pesado também são desfavorecidos, além dos mais idosos 

(MALVIYA et al., 2014; SILVA JÚNIOR, 2016). 
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2 HIPÓTESE 

 

● A possibilidade de reversão da aposentadoria por invalidez desperta 

sensações diversas e conflituosas nos indivíduos. Por meio da 

desaposentação se experimenta uma mudança brusca de vida aliada às 

dificuldades da reinserção no trabalho. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a percepção de pessoas envolvidas no processo de cessação das 

aposentadorias por invalidez em relação ao retorno ao trabalho e possíveis 

propostas para futuras ações. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Avaliar a percepção dos funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo(HCFMUSP) desaposentados por 

invalidez sobre seus processos de retorno ao trabalho. 

● Avaliaros relatos dos profissionais da empresa HCFMUSP e do INSS 

envolvidos no processo de cessação das aposentadorias por invalidez.  

● Analisar a percepção dos gestores que receberam desaposentados por 

invalidez na sua equipe após processo de retorno ao trabalho sobre o impacto 

e as consequências deste processo. 

● Identificar se existe sincronia nas expectativas dos diferentes grupos 

entrevistados 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

Começo esclarecendo o vocabulário que é utilizado neste trabalho.O termo 

desaposentação, primeiramente cogitado pelo autor Wladimir Novaes Martinez 

(MARTINEZ, 2018), não possui uma definição unificada e consensual devido à 

ausência de previsão legal e de divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

(CAMPOS e VIANA, 2016).  

Alguns autores defendem que a desaposentação é a “renúncia de um 

benefício menos vantajoso em prol do recebimento de um benefício mais vantajoso 

incluído o tempo de contribuição após a primeira jubilação” (CAMPOS e VIANA, 

2016). No dicionário de língua portuguesa a palavra desaposentar é definida como 

“anular ou cancelar a aposentadoria de” (DESAPOSENTAR, 2022). No dicionário 

jurídico, o termo desaposentação significa “ato de desaposentar” ou “retirada da 

aposentadoria concedida” (GUIMARÃES, 2019). 

Já a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, conforme exposto no Recurso 

Extraordinário 827.833/SC (BRASIL, 2017c) em que se discutiu o tema 

desaposentação, ressaltou que a acepção técnica do termo desaposentação é mais 

apropriada à temática dos desaposentados por invalidez: 

Nos arts. 46 e 47 da Lei n. 8.213/1990 está 
prevista a dinâmica do que se poderia chamar de 
desaposentação com maior precisão técnica, quando 
“verificada a recuperação da capacidade de trabalho 
do aposentado por invalidez”. No art. 46 se dispõe: “o 
aposentado por invalidez que retornar 
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria 
automaticamente cancelada, a partir da data do 
retorno”. (BRASIL, 2017c, p. 292) 

Dito isso, neste trabalho iremos nos referir, tal qual orientadopela Ministra 

Cármen Lúcia, utilizando o termo desaposentação para empregar àqueles 

segurados que tiveram cessados seus benefícios de aposentadoria por invalidez. 

Estes sendo, portanto, nomeados como desaposentados por invalidez. Essa escolha 
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de vocabulário se deu também pois os próprios entrevistados assim se consideram e 

intitulam. 

Se faz oportunotambém esclarecer que também utilizaremos o termo 

“aposentadoria por invalidez”, consagrado pelo uso, apesar de ter sido atualizado 

para aposentadoria por incapacidade permanente. A utilização do segundo 

prejudicaria a comunicação com os sujeitos de pesquisas, especialmente os 

desaposentados. 

Em relação ao local de pesquisa, o HCFMUSP é um hospital público, de nível 

terciário, afiliado ao governo de São Paulo que conta com mais de vinte mil 

funcionários, sendo considerado o maior hospital da América Latina. Trata-se de um 

serviço de grande porte e que é referência no estado e no país em diversas áreas.  

O espaço físico da instituição é descentralizado em institutos conforme a 

especialidade: Instituto Central (ICHC), Prédio dos Ambulatórios (PAMB), Instituto de 

Ortopedia e Traumatologia (IOT), Instituto de Psiquiatria (IPq), Instituto da Criança 

(ICr), Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Prédio da Administração 

(PA), Instituto do Coração (InCor), Instituto de Radiologia (InRad), Instituto de 

Medicina Física e Reabilitação (IMRea), Laboratórios de Investigação Médica (LIMs) 

e Hospital Auxiliar de Suzano (HAS) (HCFMUSP, 2021). 

A contratação do leque de funcionários do hospital pode ocorrer por meio de 

três vínculos: os funcionários vinculados ao Estado (na instituição é denominado 

como vínculo HC), que podem ser regidos tanto pelo regime estatutário quanto pela 

CLT; aqueles contratados pela Fundação Faculdade de Medicina (FFM), entidade 

privada, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico que contrata funcionários para 

trabalharem no hospital regidos pela CLT; e os contratados pela Fundação Zerbini 

(FZ), que funciona de forma semelhante a FFM.  

Relacionados com essas diferenças contratuais, algumas particularidades 

permeiam o cotidiano dos trabalhadores do hospital que, independentemente do 

vínculo empregatício, trabalham lado a lado na instituição. A principal diferença a 

ressaltar, que pode impactar neste estudo, é o fator dos contratados pelo vínculo HC 

gozarem de estabilidade no emprego, enquanto os demais não gozam.  
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Para o cuidado com seus trabalhadores, a instituição dispõe de Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 

próprio, formado por equipe multidisciplinar, que está localizado no prédio do Centro 

de Atenção ao Colaborador (CeAC). Neste local os funcionários contam com 

atendimento assistencial (de urgência e ambulatorial) e ocupacional. 

Em relação ao setor de recursos humanos, há um setor centralizado, o 

Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP), localizado no prédio da administração, e os 

Centros de Gestão de Pessoas (CGP), que são como extensões do núcleo alocadas 

em cada instituto. 

A equipe de saúde ocupacional atende as demandas dos trabalhadores e, 

também, o que é exigido pela legislação. Um tipo de atendimento realizado é o 

exame de retorno ao trabalho. Desde 2016 este tipo de atendimento vem sendo 

permeado por casos mais delicados, isto porque foi instituído o Programa de 

Revisão de Benefícios por Incapacidade, popularmente chamado de “operação 

pente-fino”. Apesar da revisão de benefícios ser legalmente prevista, isto pouco era 

realizado, mas, por ocasião do programa, houve cessação de grande número de 

benefícios com longo tempo de afastamento laboral, especialmente os casos de 

aposentadoria por incapacidade permanente. 

O HCFMUSP, tendo contato com seus funcionários desaposentados, 

elaborou um Procedimento Operacional Padrão (POP) para ser seguido nos casos 

de retorno ao trabalho de colaboradores afastados por tempo igual ou maior a 12 

meses. 

Uma vez ciente da cessação de seu benefício previdenciário, o trabalhador 

procurava o NGP da instituição para iniciar o processo de reintegração. O primeiro 

passo era a avaliação social e preenchimento de documentos, com posterior 

encaminhamento ao setor de rescisão. O funcionário era também convidado a 

participar da roda de conversa oferecida pelo serviço social e posteriormente 

encaminhado ao CGP de origem (do instituto que trabalhava antes do afastamento) 

para continuação dos trâmites burocráticos. 

Após a resolução das etapas anteriores, o funcionário era direcionado ao 

CeAC, onde era recebido pela enfermagem do trabalho que verificava a função, 
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olocal de trabalho e os eventuais riscos ocupacionais do trabalho exercido antes da 

concessão do benefício. Em atendimento médico ocupacional o trabalhador era 

avaliado clinicamente para consideração de sua aptidão às atividades laborais; 

ainda fazia parte do fluxo o encaminhamento para médico especialista, terapia 

ocupacional e psicologia do trabalho conforme a necessidade individual. 

Constatada a aptidão pelo médico do trabalho, este emitia o atestado de 

saúde ocupacional e, conforme o POP, neste início havia restrição para atividades 

insalubres. Em caso de necessidade de outras recomendações de adaptação de 

atividades justificadas pelas condições clínicas, era emitido um documento 

denominado “recomendação de trabalho compatível”. 

Em caso de inaptidão, o médico do trabalho tinha orientação de elaborar 

parecer que justificasse a conclusão e encaminhar o colaborador para o serviço 

social para as devidas orientações previdenciárias. 

Dando continuidade ao retorno ao trabalho dos funcionários com aptidão para 

tal, o setor de Treinamento e Desenvolvimento dos CGPs era responsável por 

articular com os gestores locais a realização de treinamentos coorporativos. O gestor 

era a pessoa responsável por instruir o trabalhador em suas atividades (e treiná-lo), 

apresentá-lo ao setor integrando-o de volta a rotina de trabalho e acompanhar o 

desempenho dele no decorrer dos dias. 

As informações pertinentes a este processo de retorno ao trabalho, que não 

são de sigilo médico, eram compartilhadas pela equipe numa planilha com 

preenchimento conjunto. Esta planilha foi disponibilizada pela instituição para auxiliar 

neste trabalho. 

Em resumo, na Figura 1 está a linha do tempo que expõe todo o percurso 

percorrido pelo funcionário desaposentado. Inicia com o Programa de Revisão 

instituído pelo INSS através de legislação específica, prosseguindo com a 

convocação dos segurados para o exame médico pericial, onde era realizada a 

avaliação de sua capacidade. Se mostrando capaz para o trabalho, segundo a 

avaliação do perito, o segurado recebia este resultado e buscava o RH da empresa, 

denominado NGP no caso do HFMUSP. Então eram realizados os trâmites 

burocráticos para reinclusão do indivíduo na empresa e havia o acolhimento e 
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instruções fornecidos pelo serviço social. Em seguida, ocorria o exame médico de 

retorno ao trabalho executado pelo médico do trabalho, com posterior 

encaminhamento aos profissionais da equipe multidisciplinar conforme necessidade 

em cada caso. Constatada a aptidão, o trabalhador era direcionado ao CGP do seu 

instituto de origem (de antes da pandemia) para contato com o gestor e 

posteriormente com os colegas em seu local de trabalho. 

Figura 1 - Linha do tempo do caminho percorrido pelos indivíduos entrevistados desde a convocação 
para exame pericial até o retorno ao trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

4.2 ASPECTOS DA METODOLOGIA QUALITATIVA 

 

(...) Os estudos qualitativos não só contribuem para a 
literatura, como também podem dar voz a grupos sub-
representados, provar um profundo conhecimento 
sobre um fenômeno e conduzir a resultados 
específicos, como as teorias, a essência de um 
fenômeno, a geração de uma teoria, a vida cultural de 
um grupo e uma análise em profundidade de um 
caso. (CRESWELL, 2014, p. 111) 

Segundo MINAYO (2014), a pesquisa qualitativa tem por objetivo 

compreender a lógica interna de um grupo de pessoas ou de instituições 

considerando três aspectos principais “(a) valores culturais e representações sobre 
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sua história e temas específicos; (b) relações entre indivíduos, instituições e 

movimentos sociais; (c) processos históricos, sociais e de implementação de 

políticas públicas e sociais” (MINAYO, 2014, p. 23).  

Há uma crítica direcionada aos estudos qualitativos de aparente incapacidade 

de generalização, porém, “(...) os estudos de caso, como os experimentos, são 

generalizáveis às proposições teóricas e não às populações ou aos universos” (YIN, 

2015, p.22).  Ao realizar esse tipo de estudo a meta deve ser expandir e generalizar 

teorias, e não inferir probabilidades. 

O pesquisador que trabalha com a abordagem qualitativa deve ter sempre em 

mente que não estuda um somatório de depoimentos e, portanto, não deve se ater a 

regularidade ou irregularidade das falas para garantir a cientificidade. O número de 

entrevistas não necessariamente será o definidor da relevância, muitas vezes o 

esclarecimento teórico acontece pela fala de um ou de poucos interlocutores 

(MINAYO, 2014).  

Uma das diferenças entre as pesquisas quantitativa e qualitativa é que esta 

última não obtém a sua amostra através de um cálculo estatístico. O que ocorre é a 

seleção de pessoas para construção de um todo do conhecimento a que se propõe 

(SCHRAIBER, 2015).  

(...) muitos pesquisadores confundem a noção de 
todo¸ como pensamento social compreensivo inscrito 
nos referenciais interpretativos da pesquisa 
qualitativa, com a noção de tudo, figurado na ideia de 
exaustão... não se pode, nem é necessário, para um 
bom estudo, pesquisar tudo, mas um todo; certa 
totalidade delimitada, que forma sínteses 
abrangentes...” (SCHRAIBER, 2015, p. 37). 

Ainda no contexto da amostragem, o pesquisador deve preocupar-se mais 

com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no processo de 

compreensão; e menos com a generalização. A amostra ideal é a que reflete a 

totalidade das múltiplas dimensões do objeto de estudo (MINAYO, 2014).  

Em relação à garantia do caráter científico da pesquisa: o conhecimento é 

temporalmente válido, a verdade é delimitada à época e à posição do sujeito 

pesquisador. O que qualifica o conhecimento como verdade é a fidelidade ao 

método e a validação do estudo pela comunidade científica (SCHRAIBER, 2015). Na 
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metodologia qualitativa “(...) o que perdemos em confiabilidade estatística será 

ganho em ‘frutífera interação entre dados empíricos e proposições teóricas’” 

(CAMARGO, 1984, p. 9). 

 

4.3 ESTUDO DE CASO 

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso intrínseco a respeito da 

experiência de retorno ao trabalho no HCFMUSP de pessoas que tiveram seu 

benefício de aposentadoria por invalidez cessado durante o processo de revisão em 

massa de benefícios ocorrido a partir de 2016. 

 O estudo de caso é um tipo de metodologia utilizada para questões que 

buscam explicar alguma circunstância, como algum fenômeno funciona, ou quando 

as questões exigem uma descrição ampla e profunda de algum fenômeno social. 

Trata-se de um método empírico que: 

● investiga um fenômeno contemporâneo (o ‘caso’) em 
profundidade e em seu contexto de mundo real, 
especialmente quando 

● os limites entre o fenômeno e o contexto não 
puderem ser claramente evidentes (YIN, 2015, p. 4) 

O fato de estudar um fenômeno contemporâneo “não exclui o passado 

recente - apenas aqueles eventos que se estendem para um passado já “morto”, em 

que não se podem fazer observações diretas e do qual não há pessoas vivas para 

entrevistar” (YIN, 2015, p.26). 

YIN (2015) classifica os estudos de caso em único ou múltiplo e os 

subclassifica em holístico e integrado. O holístico estuda o caso de maneira geral, 

enquanto o integrado envolve também subunidades. 

Outro autor apresenta uma classificação dos estudos de caso em intrínseco e 

instrumental. Sendo o primeiro quando o foco está no próprio caso, pois trata-se de 

um caso peculiar ou incomum (CRESWELL, 2014, p.88), diferente das ocorrências 

diárias, como foi o processo de revisão dos benefícios, que apesar da previsão legal 

de ocorrer (BRASIL, 1991) não era observado na prática. 
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“Uma característica de um bom estudo de caso qualitativo é que ele 

apresenta uma compreensão em profundidade do caso” (CRESWELL, 2014, p. 87). 

Para chegar a isto, o pesquisador deve coletar muitas fontes e formas de dados 

qualitativos, como entrevistas, documentos e observações, conforme for possível. 

 Como subsídio para uma compreensão em profundidade do caso, foram 

coletadas entrevistas de quatro grupos envolvidos no processo de revisão dos 

benefícios, cessação das aposentadorias por invalidez e retorno ao trabalho, 

tentando abranger todo o contexto da melhor forma. São estes grupos: os 

desaposentados por invalidez; seus gestores/chefias/lideranças no trabalho; os 

profissionais da equipe multidisciplinar que, na época do retorno, atuavam no 

programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP; e peritos federais do INSS que 

atuaram no programa de revisão dos benefícios previdenciários. 

 No intuito de diversificar as fontes de dados, além das entrevistas 

semiestruturadas com os grupos citados, foram realizadas análise de documentos 

(prontuário médico, fichas preenchidas pelos funcionários no retorno ao trabalho, 

comunicados recebidos pelos peritos federais do INSS e notas de campo da 

pesquisadora). 

  

4.4 COLETA DE DADOS 

 

 Após a aprovação pela banca de qualificação e pelo comitê de ética, iniciou-

se a coleta de dados, conforme esquematizado pela Figura 2 e descrito de forma 

pormenorizada abaixo. 
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Figura 2 - Linha do tempo da coleta de dados e construção da dissertação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

A pesquisadora teve acesso a uma planilha alimentada pelo setor de 

medicina do trabalho, equipe multidisciplinar e setor de recursos humanos na qual 

constavam os nomes dos funcionários que haviam retornado ao trabalho após longo 

tempo de afastamento (maior que 12 meses) a partir do ano de 2018. 

 Com esses dados começou o processo de convidar cada participante deste 

grupo da pesquisa (Figura 3). A planilha contava com 35 funcionários que buscaram 

a empresa para exame de retorno ao trabalho, quatro destes não haviam passado 

pelo processo de cessação de aposentadoria por invalidez, mas tinham ficado 

afastados por um tempo prolongado por outros motivos relacionados à sua saúde; 

os 31 restantes foram desaposentados por invalidez. 
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Figura 3 – Fluxograma de convite aos participantes do grupo de desaposentados por invalidez 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Dos 31, nove já haviam sido desligados da empresa, quatro não retornaram 

ao trabalho e tentaram novo pedido de aposentadoria por invalidez (segundo 

informações da instituição, pelo menos dois tiveram o pedido deferido), uma 

funcionária não teve o registro localizado na instituição e 17 foram os funcionários 

desaposentados que retornaram ao trabalho e seguiam trabalhando até o momento 

da coleta de dados. 

 Estes 17 funcionários foram convidados, um a um, primeiramente através do 

seu e-mail institucional, a participar do presente estudo. A mensagem enviada, além 

de convidar para colaboração através de reunião que poderia ser agendada em dia 

e horário adequados ao participante, explicava os objetivos da pesquisa, garantia o 

sigilo e fornecia os contatos da pesquisadora para demais esclarecimentos.  

Àqueles que não responderam ao primeiro email foi enviada nova mensagem, 

nos casos em que a segunda mensagem também não foi respondida, a 

pesquisadora fez contato telefônico, tendo assim conseguido contactar todas as 17 

pessoas. Optou-se por convidar esse total de pessoas para abranger as diversas 
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experiências de afastamento, de diferentes funções, por diferentes patologias e 

duração de aposentadoria, visto que este era o grupo central da pesquisa. 

 Um total de 13 funcionários que retornaram ao trabalho após a cessação da 

aposentadoria por invalidez aceitaram participar e foram entrevistados. Todas essas 

entrevistas foram presenciais, agendadas em horários sugeridos pelos entrevistados 

e em sala reservada na própria instituição de pesquisa.  

 Antes de dar início à entrevista, a pesquisadora explicava novamente sobre a 

pesquisa, entregava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo 

1), aguardava um tempo para leitura e se disponibilizava para sanar eventuais 

dúvidas que ocorressem. Após assinatura e entrega da via do termo do participante 

era dado início a entrevista propriamente dita, a qual foi registrada através de 

aparelho gravador.  

A pesquisadora, junto de sua orientadora, havia formulado um roteiro (anexo 

2) para seguir com a entrevista semiestruturada. Optou-se por não realizar pré-teste 

do roteiro neste grupo para não diminuir o número de participantes. 

Em paralelo foi realizada verificação de prontuário eletrônico institucional para 

preenchimento de roteiro (anexo 3) previamente elaborado. As informações que não 

estavam disponíveis em prontuário foram esclarecidas com os participantes ao final 

da entrevista. 

Após o avanço da coleta de dados com este grupo de pesquisa, foi dado 

início ao convite do segundo grupo que foram os profissionais do HCFMUSP que 

trabalhavam executando o programa de retorno ao trabalho vigente na época. Neste 

grupo, que foi convidado via contato presencial ou telefônico, o critério de escolha foi 

diversificar o tanto quanto possível as funções e tarefas no processo de retorno ao 

trabalho. Foram convidadas: duas médicas do trabalho, três psicólogas do trabalho, 

duas assistentes sociais e uma terapeuta ocupacional. 

A entrevista também foi agendada em horário adequado para os 

participantes, após leitura, esclarecimento e assinatura do TCLE. Foi utilizado um 

roteiro (anexo 4) criado especificamente para este grupo. A entrevista foi gravada.  
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A princípio, foi realizada entrevista pré-teste com uma médica e uma 

psicóloga, as quais acabaram por ser incluídas, após ciência e consentimento das 

participantes, no grupo de análise, visto que não houve mudança no roteiro.  

Em seguida, iniciou-se o processo de convite aos gestores dos funcionários 

desaposentados por invalidez que os receberam neste processo de retorno às 

atividades laborais. Durante as entrevistas com os funcionários, estes eram 

questionados sobre qual era seu setor de trabalho e quem era seu gestor logo após 

o retorno.  

Os gestores foram convidados via e-mail, nos moldes do convite enviados aos 

desaposentados. Mesmo com o reenvio do convite via e-mail e ligação telefônica 

realizada pela pesquisadora, apenas cinco gestores diretos aceitaram participar. A 

este grupo, devido à grande demanda de trabalho em que se encontravam e em 

virtude do cenário de pandemia, foi ofertada a possibilidade da entrevista via 

videochamada. 

No decorrer das cinco entrevistas, que ocorreram seguindo roteiro específico 

(anexo 5) e os demais passos já citados anteriormente (sem realização de pré-teste 

devido ao baixo quórum), foi aventada a possibilidade de incluir também no grupo os 

gestores de recursos humanos. Estes, apesar de ocuparem cargos 

hierarquicamente mais elevados, tiveram contato com os gestores diretos e com 

alguns funcionários desaposentados que retornaram ao trabalho, participando 

também do processo em questão. Mais três gestores aceitaram participar, 

totalizando oito entrevistas neste grupo. 

Por fim, foram convidados alguns peritos federais que trabalhavam no INSS e 

participaram do processo de revisão dos benefícios. A princípio, foi decidido entre a 

pesquisadora e a sua orientadora, a realização de dois pré-testes no roteiro 

desenvolvido e o posterior convite a cinco peritos para serem entrevistados. Após a 

primeira entrevista pré-teste, houve modificações no documento. Na segunda não 

houve alterações, tendo resultado no roteiro final utilizado para este grupo (anexo 6). 

Esta segunda entrevista acabou sendo incluída no grupo de análise, foi 

complementada por mais quatro entrevistas de profissionais convidados via 

mensagem telefônica, após indicação pelo perito que aceitou fazer o primeiro pré-

teste. 
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Todas as entrevistas deste grupo foram realizadas via videochamada, em 

virtude da facilidade para os entrevistados, especialmente no período de pandemia 

no qual ocorreu a coleta de dados. Os procedimentos de informação e 

consentimento também foram seguidos e as conversas foram gravadas.   

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de compreender as 

experiências que envolvem o processo de retorno ao trabalho, a aplicação do 

programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP vigente na época e, em termos 

práticos, a exposição de dificuldades, de representações e de possibilidades de 

melhora. 

A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, realizada por 

iniciativa do entrevistador com o objetivo de coletar e construir informações acerca 

de um objeto de pesquisa ou de temas relacionados a ele. Ela fornece dados 

objetivos sobre os fatos (que também podem ser conseguidos de outras formas, 

como através de documentos) e, também, informações subjetivas (reflexões do 

sujeito sobre a realidade vivenciada) (MINAYO, 2014).  

As entrevistas semiestruturadas ou semidiretivas trazem uma fala 

relativamente espontânea, com as subjetividades muito presente. Permitem inferir 

algo a propósito da realidade de um grupo de indivíduos, mas também mostram 

pessoas em suas unicidades (BARDIN, 2016). 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As entrevistas gravadas foram transcritas por empresa especializada. A 

primeira leitura feita pela pesquisadora foi escutando o áudio da conversa de 

maneira simultânea para correção de eventuais erros.  

Em seguida, conforme metodologia proposta por BARDIN (2016), foi aplicada 

a análise de conteúdo. Esta técnica objetiva o aprofundamento nas falas e 

documentos com a intenção de absorver o sentido contido no material (MINAYO, 

2014).  
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O primeiro passo para a análise consistiu na leitura de cada entrevista em 

uma tentativa de decifração estrutural, com análise flexível e não sistemática, 

objetivando buscar a lógica e estrutura de cada entrevista e de cada indivíduo; 

“compreender a partir do interior da fala de uma pessoa” (BARDIN, 2016, p.96). A 

cada nova entrevista lida a pesquisadora fazia o exercício de tentar abstrair das 

entrevistas lidas anteriormente, mas, de algum modo, se beneficiar do conhecimento 

adquirido.  

Neste primeiro contato com o texto foi aplicada a leitura flutuante e exaustiva, 

permitindo-se conhecer o texto e deixar-se invadir por impressões. Com a repetição 

da leitura foram surgindo hipóteses projetadas sobre o material.  

Buscou-se seguir os critérios estabelecidos por BARDIN (2016) para inclusão 

dos documentos na pesquisa: exaustividade e não seletividade (não deixar de fora 

elementos importantes sem justificativa); representatividade da amostra (nem toda 

população é suscetível de dar lugar a uma amostragem, nesses casos é melhor 

analisar todo o universo); homogeneidade (através, por exemplo, de entrevistas 

padronizadas); pertinência (documentos adequados enquanto fontes de informação).  

Com o decorrer do tempo, a aproximação da autora ao material foi permitindo 

o processo de categorização, a transformação dos dados brutos do texto de maneira 

que permitiu atingir uma representação do conteúdo ou de sua expressão. 

As categorias “são conceitos classificatórios. Constituem-se como termos 

carregados de significação, por meio dos quais a realidade é pensada de forma 

hierarquizada” (MINAYO, 2014, p. 178). A criação de sistemas de categorias busca 

encontrar unidade na diversidade, produzindo explicações e generalizações 

(MINAYO, 2014). 

BARDIN (2016) define as categorias como classes que reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro) sob um título genérico. O agrupamento é realizado 

em razão de características comuns destes elementos, no presente caso a 

semelhança é de ordem semântica.  

A unidade de registro é um recorte de um segmento do texto conforme critério 

semântico, que corresponde a uma unidade de significação. A unidade de contexto 
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contém a unidade de registro; é um trecho que permite compreender a significação 

exata da unidade de registro (BARDIN, 2016).  

O objetivo da categorização é fornecer uma representação simplificada 

(condensação) dos dados brutos. No caso do presente estudo esse processo 

ocorreu através da leitura exaustiva e aprofundada do material, quando 

progressivamente foram surgindo as categorias.  

“Quando são construídas a posteriori, a partir da compreensão do ponto de 

vista dos atores sociais, possibilitando desvendar relações específicas do grupo em 

questão, são chamadas categorias empíricas” (MINAYO, 2014, p.179) 

O título de cada categoria só foi definido ao final; no processo ocorreu o 

agrupamento progressivo de categorias iniciais, gerando as categorias terminais. 

Múltiplas evidências foram destacadas para apoiar essa categorização.  

É importante frisar que após a leitura vertical de cada entrevista foram feitas 

as leituras horizontais em cada grupo de participantes. Na leitura e compreensão do 

material a pesquisadora não ficou limitada às perguntas predeterminadas no roteiro 

de pesquisa, a intenção foi refletir sobre os pensamentos de forma ampla para 

buscar de fato o sentido das falas para os entrevistados. 

De maneira complementar e para permitir certa forma de triangulação na 

pesquisa, foram utilizados na análise alguns ofícios circulares cedidos por um perito 

federal do INSS, informações do prontuário eletrônico dos funcionários 

desaposentados, fichas preenchidas por estes participantes junto ao serviço social e 

o diário de campo da pesquisadora.Ressalto, mais uma vez, que estes dados 

serviram como apoio ao material central que foram as 34 entrevistas. 

 

4.6 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 Dentre os riscos para os participantes desta pesquisa estavam a quebra de 

sigilo dos entrevistados ou a divulgação de conteúdo de seus prontuários. Isto foi 
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evitado com o cuidado da análise e uso dos dados apenas pela pesquisadora e sua 

orientadora, além da utilização de siglas, ao invés dos nomes, para manter o sigilo 

na identidade dos participantes deste estudo. Não houve riscos físicos ou legais aos 

participantes.  

 Entre os benefícios do estudo está a contribuição para a literatura a respeito 

do tema. Será também feita uma devolutiva aos participantes que sinalizaram 

interesse, após a finalização da dissertação, no intuito de apoiá-los tanto na melhor 

forma para lidar com o processo de retorno ao trabalho (no caso dos profissionais) 

quanto na tentativa de viabilizar melhores condições de trabalho após o retorno 

(para os pacientes). 

 

4.7 COMITÊ DE ÉTICA 

 

A participação neste estudo se deu de forma voluntária e todos os 

entrevistados preencheram e assinaram o TCLE. 

Foi solicitada autorização do HCFMUSP para realização da pesquisa em suas 

dependências físicas e com seus funcionários. O projeto foi encaminhado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (CEP-FSPUSP) como centro coordenador (CAAE 

39037820.9.0000.5421), bem como pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPesq) como centro coparticipante (CAAE 

39037820.9.3001.0068). Os procedimentos seguiram os princípios éticos segundo a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.   
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados estão estruturados neste capítulo seguindo a ordem de 

realização da análise, centrada em cada grupo de entrevistados. Portanto, abaixo 

abordaremos a caracterização dos sujeitos e as categorias de análise extraídas por 

grupo. Mais adiante, na discussão e conclusão, correlacionaremos os resultados 

encontrados entre os diferentes entrevistados.  

 

5.1 DESAPOSENTADOS POR INVALIDEZ 

 

5.1.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

 Dos 13 entrevistados deste grupo, 12 eram mulheres e apenas um homem. A 

profissão mais prevalente foi a de auxiliar de enfermagem, com cinco participantes, 

seguida de auxiliar de serviços gerais com três participantes (Tabela 1). Os setores 

que receberam estes trabalhadores foram diversos, sendo que nenhum local tinha 

mais de um desaposentado trabalhando (Tabela 2); a maioria (oito) dos funcionários 

voltou a trabalhar no mesmo setor que trabalhava antes do afastamento, porém, 

destes, apenas dois se mantiveram no setor a longo prazo (e permaneceram até a 

realização da entrevista).  

Tabela 1 - Classificação dos desaposentados segundo a função, a doença que motivou o 
afastamento, o tempo de trabalho antes do afastamento e o tempo que esteve afastado 

Desaposentado Função 
Doença que 
motivou o 

afastamento 

Tempo de 
trabalho até o 
afastamento 

(anos) 

Tempo de 
afastamento 

(anos) 

D1 
Auxiliar de 
enfermagem 

Esclerose 
Múltipla 

13 19 
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D2 
Auxiliar de 
serviços gerais 

Doença 
degenerativa da 
coluna 

6 21 

D3 
Auxiliar de 
serviços gerais 

Esquizofrenia 11 23 

D4 Agente de saúde 
Tuberculose 
renal1 8 24 

D5 
Atendente de 
nutrição 

Depressão grave 
com tentativas de 
suicídio 

7 10 

D6 
Auxiliar de 
enfermagem 

AIDS2 + LES3 4 17 

D7 
Auxiliar de 
enfermagem 

Depressão + 
Transtorno 
psicótico 

22 10 

D8 
Auxiliar de 
enfermagem 

Luxação 
congênita do 
quadril + artrose 

3 16 

D9 
Oficial 
administrativo 

Transtorno 
Afetivo Bipolar 

11 14 

D10 
Oficial 
administrativo 

Aneurisma 
cerebral + AVC4 5 13 

D11 
Auxiliar de 
serviços gerais 

Obesidade 
mórbida 

19 10 

D12 Agente de saúde 
Doença de Crohn 
+ Espondiloartrite 

12 13 

D13 
Auxiliar de 
enfermagem 

Transtorno 
Psicótico 

24 10 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
Notas: 
1Durante o afastamento desenvolveu outras doenças 
2AIDS: Síndrome da Imunodeficiência Humana 
3LES: Lúpus Eritematoso Sistêmico 
4AVC: Acidente Vascular Cerebral 

  

Tabela 2 - Disposição dos desaposentados conforme local de trabalho antes do afastamento, após o 
retorno e no momento da entrevista (março/2021) 

Desaposentado 
Local de trabalho 

antes do afastamento 
Local de trabalho 

no retorno 

Local de trabalho 
no momento da 

entrevista 

D1 Enfermaria CM1 ICHC 
Enfermaria CM1 
ICHC Ambulatório ICHC 

D2 PortariaICr PortariaICr PortariaICr 
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D3 Rouparia HAS Rouparia HAS 
Copa da portaria 
HAS 

D4 Farmácia InCor CDM2 InCor CDM2 InCor 

D5 Copa InCor Cozinha InCor Cozinha InCor 

D6 PS3 ICHC PS3 ICHC Sala de macas 
ICHC 

D7 CME InCor 
Arquivo médico 
InCor 

Arquivo médico 
InCor 

D8 Enfermaria GO4ICHC 
Enfermaria 
GO4ICHC 

Sala de USG5 da 
GO4 ICHC 

D9 Arquivo MédicoICr Arquivo MédicoICr Zeladoria ICHC 

D10 
Gerenciamento de 
obras InCor 

Informática InCor Informática InCor 

D11 
Recepção do 
ambulatórioICr 

InfraestruturaICr InfraestruturaICr 

D12 Farmácia ICHC Farmácia ICHC Farmácia ICHC 

D13 
Enfermaria Nefrologia 
ICHC 

Enfermaria 
Nefrologia ICHC 

Colonoscopia e 
endoscopia ICHC 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
Notas: 
1CM: Clínica Médica 
2CDM: Centro de Distribuição de Medicamentos 
3PS: Pronto Socorro 
4GO: Ginecologia e Obstetrícia 
5USG: Ultrassonografia 

Em relação ao vínculo empregatício, 12 dos entrevistados eram contratados 

do estado (vínculo HC), três destes tinham simultaneamente vínculo empregatício 

com a FFM (complementação de carga horária) e dois vínculo simultâneo com a FZ 

(complementação de carga horária). Apenas um entrevistado tinha somente vínculo 

com a FZ e, portanto, não gozava de estabilidade empregatícia (D10).  

As doenças que motivaram a aposentadoria por invalidez foram as mais 

diversas, sendo cinco delas relacionadas a saúde mental (Tabela 1). O maior tempo 

de afastamento do trabalho foi de 24 anos e o menor totalizou 10 anos; foram 

entrevistados funcionários que retornaram ao trabalho entre os anos de 2018 e 

2020. 

Todos os entrevistados apresentaram pequenos afastamentos no período 

após o retorno e até a realização da entrevista; somente quatro deles afastaram por 

adoecimentos relacionados às patologias que ocasionaram a aposentadoria por 
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invalidez. Um entrevistado necessitou de novo benefício previdenciário (auxílio por 

incapacidade temporária) por patologia diversa, mas possivelmente relacionada às 

medicações usadas no tratamento da doença que ocasionou a aposentadoria. Na 

análise de prontuários, destacou-se uma entrevistada que passou por 46 

atendimentos no CeAC após o retorno ao trabalho (trata-se de um caso específico, 

com problemas sociais a serem abordados em seguida).  

Outros dados relacionados ao processo de afastamento questionados durante 

a entrevista foram o apoio disponibilizado e local de tratamento após o adoecimento. 

Oito entrevistados afirmaram que só tiveram apoio familiar no tratamento, seis 

destes realizaram parte ou integralmente seu tratamento no HCMFUSP; três 

afirmaram ter recebido apoio, além dos seus familiares, de colegas de trabalho ou 

da própria instituição, um deles não realizou tratamento no hospital; e apenas uma 

pessoa relatou não ter recebido nenhum apoio (familiar ou no trabalho). 

Durante o período de gozo da aposentadoria por invalidez, três indivíduos 

afirmaram terem realizado cursos, dois,inclusive,relataram ter iniciado nível superior 

(não concluíram), apenas um referiu ter realizado outros trabalhos na época que 

começou o processo de revisão das aposentadorias devido à insegurança e o medo 

de ter seu benefício cessado.  

Quando questionados a respeito das perícias de revisão, três pessoas 

alegaram não terem sido convocadas, tendo percebido a cessação do benefício pela 

redução do dinheiro que recebiam mensalmente em suas contas bancárias. Duas 

delas agendaram perícia após terem percebido a cessação, a uma foi indicada 

reabilitação profissional, mas ela referiu ter desistido pela morosidade do INSS em 

conduzi-la. 

(...) seria a reabilitação pra voltar a trabalhar. Daí 
passou o tempo que era, que falaram, passaram alguns 
meses. Aí eu peguei e falei assim: ‘ó, quer saber? Se é pra 
mim voltar eu volto logo, as leis já estão mudando aí.’ Aí 
depois... então, aí eu fui pra voltar logo, já que é pra voltar 
por que eu vou fazer reabilitação? Eu pensei assim.(D1) 

Uma pessoa que não havia sido convocada, não agendou a perícia e retornou 

ao trabalho após orientação previdenciária. Uma pessoa relatou ter ligado ao INSS 

espontaneamente, antes de sua convocação, para agendar perícia e solicitar retorno 
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ao trabalho, visto que achava que tinha capacidade de retornar. Os demais (nove) 

entrevistados foram convocados e passaram em perícia médica.  

A maioria dos desaposentados não retornou ao trabalho logo após a 

cessação do benefício (Tabela 3). Eles alegaram falta de conhecimento de que 

deveriam retornar à empresa, entendiam que uma vez aposentados não tinham mais 

vínculo com a instituição onde trabalhavam previamente: 

Mas... o quê que eu pensei? Eu fiquei 1 mês e meio 
chorando, pensando no que eu ia fazer. (...) aí foi a hora 
que eu vim aqui descabelada, falei com a... com a 
assistente social, (...) ela falou, “não, mas você é 
funcionária. Olha, o seu nome tá aqui”, ela olhou e disse, 
“você não deu baixa”, falei, “mas como? Então eu posso 
voltar?”, ela falou, “pode, você pode voltar”. Aí começou o 
processo de eu... aí já, “posso voltar?”, “pode”, então tem 
que trabalhar... Aí vim, passei nos médicos tudinho aqui do 
trabalho, eles avaliaram e falaram, “a gente vai pegar 
você”.(D8) 

O marido de uma das entrevistadas alegou inclusive que procurou o hospital 

e foi orientado erroneamente que o retorno da esposa só deveria ocorrer quando ela 

não mais recebesse nenhuma renda do INSS (após o período de 18 meses em que 

o benefício ia sendo reduzido de maneira gradual).  

Tabela 3 - Classificação dos aposentados quanto ao tempo que levaram para retornar ao trabalho 
após a cessação da aposentadoria e a diferença de remuneração pelo INSS e pela empresa 

Desaposentado 
Tempo decorrido entre a 

cessação do benefício e o 
retorno ao trabalho 

Diferença de salário e 
aposentadoria 

D1 14 meses Semelhantes 

D2 Imediato/Dias Salário atual > Aposentadoria 

D3 14 meses Salário atual > Aposentadoria 

D4 18 meses Salário atual > Aposentadoria 

D5 18 meses Semelhantes 

D6 7 meses Aposentadoria > Salário atual 

D7 1 mês Aposentadoria > Salário atual 

D8 2 meses Semelhantes 

D9 12 meses Aposentadoria > Salário atual 

D10 Imediato/Dias Aposentadoria > Salário atual 

D11 19 meses Aposentadoria > Salário atual 
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D12 Imediato/Dias Semelhantes 

D13 Imediato/Dias Aposentadoria > Salário atual 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Os entrevistados foram questionados sobre a diferença no valor que recebiam 

quando estavam aposentados por invalidez em relação ao salário atual, na Tabela 3 

está a comparação entre estes referida por cada indivíduo. Três entrevistados já 

haviam conseguido aposentar-se por tempo de contribuição no momento da 

entrevista (este valor não foi considerado para compor o chamado ‘salário atual’), 

cinco solicitaram o benefício, mas estão aguardando os trâmites burocráticos.  

Em relação às atividades a serem desempenhadas após o retorno ao 

trabalho, nove pessoas necessitaram de restrições nas atividades previstas para 

suas respectivas funções, o que mostra incapacidade parcial para suas atividades. 

Apenas duas pessoas retornaram sem qualquer restrição.Uma auxiliar de 

enfermagem havia cancelado o registro no Conselho Regional de Enfermagem de 

São Paulo (Coren-SP) e precisou voltar em funções administrativas; e uma pessoa 

foi enquadrada na cota de Pessoas com Deficiência (PcD) após o retorno. 

 Como descrito no capítulo de metodologia, após informação pelo INSS do 

início do processo de revisão em massa de benefícios, a empresa elaborou e 

colocou em vigência um programa de retorno ao trabalho de colaboradores 

afastados por tempo igual ou maior a 12 meses, no qual os desaposentados 

deveriam ter sido inseridos.  

Seis dos 13 entrevistados não reconheciam ter participado do programa, três 

destes seis só fizeram exame de retorno ao trabalho com o médico do trabalho, mas 

os outros três foram atendidos por outros profissionais dispostos no escopo do 

programa. Os outros sete entrevistados relataram ter participado do programa, seis 

deles estavam satisfeitos com o atendimento prestado e um queixou-se de falta de 

seguimento: “(...) quanto ao retorno, eu acho que eu fiquei largada, né? Porque 

ninguém procurou saber mais nada de mim.” (D6). 

 Do total de entrevistados, quando questionados sobre como foram 

acolhidosno seu local de trabalho, 12 informaram ter sido bem recebidos pela 
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equipe, umapessoa negou o bom acolhimento (a mesma que trazia problemas 

sociais a serem abordados em seguida). Uma entrevistada, apesar de relatar bom 

acolhimento no seu setor de trabalho trouxe a seguinte fala: 

Ah, pra eles não significa muito, tem que voltar, 
volta, entendeu? Pra uns que já me conhecia antes, já falou, 
“é, voltou, é?”, (risos) bem assim. Mas faz parte. Outros que 
não me conhecia, me ensinou as coisas. Mas não tem 
assim... é um trabalho, né. Então não tem muito assim. 
Aqui... assim, eu acho que como qualquer tipo de hospital 
não tem aquele aconchego (...). É cada um por si.(D4) 

 Nove pessoas receberam treinamento de seus colegas de trabalho sobre as 

atividades a serem desempenhadas, apenas uma foi treinada pela chefia e uma por 

colegas e chefia. Duas pessoas relataram não ter recebido treinamento, uma julgou 

que não havia necessidade e a outra queixou desta deficiência da empresa, assim 

acabou criando seus próprios mecanismos para suprir esta necessidade: “(...) não 

foi dado nenhum suporte (...) eu tenho maior dificuldade com informática. Aí eu 

descobri que os meninos da informática são mais generosos, aí eu trabalho com a 

generosidade das pessoas, ‘ó, você me ensina?’”(D9). 

 

5.1.2Particularidades dos desaposentados 

 

 A principal dificuldade na análise das entrevistas do grupo dos 

desaposentados, que também representa grande parte da riqueza dos dados, foi a 

diversidade e a complexidade das histórias que envolveram seus afastamentos. Nos 

demais grupos o assunto da cessação da aposentadoria e retorno ao trabalho era 

apenas um, dentre vários, relacionados ao seu cotidiano de trabalho. Para os 

desaposentados o período de afastamento e o retorno é uma grande e importante 

parte de suas vidas, cercada pelos mais diversos sentimentos. Portanto, o objetivo 

deste subitem é abordar as particularidades trazidas por algumas destas pessoas.  

 D5 foi uma pessoa que precisou se afastar do trabalho em um momento de 

grande sofrimento psíquico. Sofreu grandes perdas familiares, de filhos e do marido, 

esta última é a principalcom a qual relaciona o seu adoecimento. Ela iniciou um 
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quadro de depressão grave, com tentativas de suicídio e necessidade de internação 

hospitalar. Relata que ainda no início do quadro, entre as idas e vindas ao trabalho 

antes da aposentadoria, teve que lidar com a insegurança dos colegas e chefia no 

trabalho que evitavam seu retorno. Refere ter ficado sem “credibilidade”, pois as 

pessoas tinham receio da funcionária “dar problema de novo”. 

 Refere que esse julgamento no ambiente de trabalho era o motivador de ter 

resistência em retornar ao trabalho: “Ah, eu pensava e estava com medo. ‘Ah não, 

melhor não’, sabe? Tudo por causa: ‘ai, vai que você pega uma faca lá, vai querer 

matar o paciente’ (...)” (D5).  

Quando sua aposentadoria por invalidez foi cessada, nem pensava em 

retornar ao trabalho, mas refletindo sobre isso com suas filhas passou a acreditar 

que seria bom para recuperar sua autonomia e rever seus colegas de trabalho, e 

assim ocorreu. Algum tempo após o retorno, sua mãe faleceu (o que representou 

mais uma grande perda na sua vida) e relaciona o fato de ter se mantido estável 

emocionalmente, ao trabalho.  

 Eu acho que se eu não tivesse trabalhando, eu acho 
que eu ia (sobre o falecimento de sua mãe)... Porque não 
é que a gente ganha, aqui o serviço é puxado, mas você 
ocupa a sua mente, você não tem tempo pra chegar e ficar 
pensando besteira. Porque é aquela coisa, você ri... então 
foi muito bacana rever minhas amigas, sabe? Eu tô 
adorando, de verdade. (...) Fez muito bem pra minha 
mente.(D5) 

 D13, apesar de ter se sentido “aliviada” quando foi afastada do trabalho em 

virtude de depressão, pensava em retornar ao trabalho. Assegurou que após a 

melhora clínica, quando ainda estava aposentada, se sentia “inútil”, tamanha a 

importância do trabalho para si: “Porque eu ficava sem fazer nada, aí o tempo ia 

passando, ia ficando sem fazer nada, desatualizada”(D13). 

No momento da entrevista já havia conseguido se aposentar por tempo de 

contribuição e afirmou que continuaria trabalhando pois não estava preparada para 

parar de trabalhar. 

D2 que recebeu benefício da aposentadoria por invalidez devido à doença 

degenerativa da coluna, também sofreu pelo afastamento: “Ah, eu me senti 

depressiva, eu caí em depressão porque eu não esperava que fosse acontecer isso 
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comigo, eu não queria, eu queria melhorar, sarar, pra voltar a trabalhar.” (D2). Outro 

grande impacto em sua vida foi em relação a remuneração, a entrevistada relatou 

que o benefício era muito abaixo de seu salário e que não conseguia sustentar a ela 

e aos filhos, referiu que chegaram a ficar sem alimento. Agrava esta situação de 

desamparo, o fato de que esta foi a única entrevistada que negou qualquer apoio no 

tratamento, inclusive de familiares. Em relação ao hospital, ela diz: 

 Eles não querem nem saber, durante esse tempo 
que eu tive afastada ninguém... nem os colegas do próprio 
setor, nem ninguém nunca fez uma ligação pra mim, nunca 
perguntaram se eu tava bem, se eu tava viva ou o que tava 
fazendo no mundo. (D2) 

 D10 era a única entrevistada que não tinha estabilidade decorrente do vínculo 

empregatício com o hospital, já que só possuía contrato com a FZ, e foi a que mais 

ressaltou todos os seus sentimentos positivos em relação ao retorno. Apesar de um 

afastamento de 13 anos por uma doença que lhe exigiu um longo período de 

reabilitação física, adicionado ao fato de retornar inclusa na cotaPcD devido 

àdeficiência auditiva, com um salário menor que a aposentadoria que recebia e 

ainda em uma função com menor nível intelectual do que o curso superior que 

possui, foi a pessoa que mais evidenciou e reiterou seus sentimentos positivos e 

vontade de retornar ao trabalho: “a volta pra mim foi um grande presente”,“foi voltar 

pra casa”(D10).  

Ressaltou, inclusive, que seu curso superior foi realizado em parceria de uma 

faculdade privada com o hospital e que, após a conclusão, teve a oportunidade de 

realizar um processo seletivo interno da instituição para concorrer a uma vaga com 

um salário que era o dobro do que ganhava na época, porém não pôde realizar já 

que estava sendo operada no dia da prova.  

Refletindo sobre estes fatos, a entrevistada referiu que hoje precisa lidar com 

os questionamentos dos colegas por ter retornado na condição de auxiliar 

administrativo quando já possui uma formação mais avançada. Ela refere que o 

principal para si é o prazer de estar trabalhando e aprendendo, mas não deixa de 

recordar que um aumento no salário lhe traria um melhor conforto financeiro. 

 A entrevistada ainda relatou que apesar do receio de retornar depois de tanto 

tempo afastada, vem conseguindo evoluir, se destacar e ser reconhecida no trabalho 
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(mencionou os elogios que recebeu dos diretores como feedback do seu 

desempenho). Inclusive, apesar de ter tempo de contribuição suficiente para dar 

entrada na sua aposentadoria, não quis fazer isso, pois não gostaria de sair do seu 

trabalho.  

  Em situação oposta, D3 retornou ao trabalho ainda com sintomas da sua 

patologia (alucinações auditivas) e precisou ser alocada em um serviço diferente e 

com atividades bem mais simples do que executava antes do afastamento: “Não era 

pra fazer nada, só pra ficar olhando, né, se tem papel, essas coisas.” (D3). A 

funcionária não se sente desvalorizada, mas o que chama atenção em sua fala, 

demonstrando satisfação, é o fato de ter o apoio de sua atual chefia quando precisa 

se ausentar do trabalho por motivos de consulta médica ou sintomas clínicos.  

D3 nunca se imaginou retornando ao trabalho – “fiquei revoltada” – e acredita 

que o INSS somente cessou seu benefício porque abandonou o seguimento médico, 

apesar dos sintomas apresentados. Embora relatasse que no início tinhamuita 

resistência ao retorno e que ainda hoje tem alucinações, se sente adaptada e, além 

da demanda profissional, relata a responsabilidade que assume em casa, ao criar 

sua neta de cinco anos. 

O impacto do trabalho na vida das pessoas repercute de maneira diferente 

em cada um. A entrevistada D6 rememora a época em que foi aposentada com 

grande tristeza, refere que tinha 42 anos e que quando foi comunicada chorava 

“desesperada”. Tamanha era a “decepção” que não conseguia aceitar o fato e vinha 

constantemente para instituição para ficar olhando o PS onde trabalhava, recorda os 

fatos emocionada. 

Toda essa emoção é justificada pelo amor relatado pela sua profissão. D6 

fala com orgulho do quanto trabalhava, se dedicava e era reconhecida (no trabalho e 

pela família) antes de afastar-se: “Nossa, quando meus filhos eram pequenos, me 

via pela televisão (quando transmitiam chegada de aviões de resgate no hospital): ‘Ó 

minha mãe, minha mãe!’” (D6).  

Aos poucos foi, então, superando estes sentimentos que envolveram sua 

aposentadoria e o afastamento do trabalho. Edepois de 17 anos foi desaposentada e 

se viu de volta ao trabalho, outro grande sofrimento: 
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Nossa, quase eu morri. Deus me livre, misericórdia. 
Nossa, me deu um desgosto tão grande. Sabe como que eu 
me senti? Eu senti que eu fui errada, que eu usufruí de uma 
coisa que não era direito meu, sabe? Que eu fiz alguma 
maracutaiapra mim me aposentar e descobriram e me 
desaposentaram. Eu me senti assim. Eu me senti uma... 
uma... como que chama? Uma malandra, que foi pega no... 
sabe? Eu me senti desse jeito, eu fiquei desesperada, não 
queria voltar não.(D6) 

Relata com detalhes sua resistência ao retorno e o apoio que recebeu da 

chefia e de seus colegas, quando foi se adaptando novamente. Devido às sequelas 

de sua patologia trabalhava com restrições e ressentida por não poder atuar como 

no passado, mas encontrou suporte e acolhimento que lhe permitiram sentir-se feliz 

novamente.  

Porém, novo impacto sofreu quando iniciou a pandemia de 

CoronavirusDisease (COVID-19) e, por ser do grupo de risco, precisou ser realocada 

em outro ambiente de trabalho (sala de macas). Novamente se emociona bastante e 

se diz deprimida de estar “em um mundo oposto do seu”, se sentindo inútil, ou, 

segundo suas próprias palavras “um nada”. Isto porque se julga afastada da 

profissão que escolheu exercer por amor e hoje perdeu completamente o contato 

com os colegas da enfermagem, os médicos e, principalmente, com os pacientes. 

A profissional está aguardando decisão judicial sobre nova concessão de 

aposentadoria e relata que se não for concedida irá solicitar ao hospital que volte a 

exercer atividades de enfermagem: “eu quero uma reabilitação da minha função e 

voltar pro meu lugar (de trabalho)” (D6). 

Uma entrevistada destacou-se por seu grande drama social. D9 aposentou-se 

por transtorno afetivo bipolar quando estava grávida de seu filho mais novo e, 

quando retornou,ele iria completar 15 anos. Por ser natural da Bahia e ter sua 

família residindo lá, logo após o afastamento retornou ao seu Estado natal, indo 

morar em um pequeno município de menos de 30 mil habitantes. Sua mãe, que 

também havia sido funcionária do hospital e aposentada por invalidez pela mesma 

patologia da filha, morava lá. 

A entrevistada relata ter passado por transtornos no trabalho antes da 

aposentadoria por invalidez, como mudança de setor e equipe. Fala da equipe 

anterior, de quando trabalhava na enfermaria e se sentia acolhida e valorizada, e 
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que bruscamente precisou ser transferida, não encontrando acolhimento ou 

sentimento de pertencimento ao novo ambiente (Arquivo médico do Pronto Socorro). 

Em seguida começou a apresentar sintomas que justificaram sua incapacidade e 

afastamento do trabalho. 

Se referiu dificuldades no seu local de trabalho antes da aposentadoria por 

invalidez, muito pior foi no retorno para este mesmo ambiente. Voltou para a mesma 

equipe e numa situação social crítica: sem lugar para morar em São Paulo e sem 

apoio financeiro, familiar ou no trabalho. Passava o dia andando com sua mochila 

em que carregava as únicas mudas de roupas que tinha, dependia da ajuda de 

colegas para se alimentar e transportar (a instituição só conseguiu regularizar sua 

situação e pagar seu salário cinco meses depois do retorno) e dormia de favor numa 

casa que um de seus filhos habitava. Ainda em relação a esta casa, refere que não 

lhe queriam ali, então só podia chegar após às 23 horas e saía às cinco horas da 

manhã, indo tomar banho no hospital.  

Com todo este cenário, parece lógico que a adaptação após o retorno ao 

trabalho tenha sido completamente caótica. A entrevistada passou por diversos 

setores onde não se adaptou, esperava da instituição um apoio social que não lhe 

foi concedido e diz que só encontrou acolhimento no CeAC onde ia desabafar: 

(...) o apoio que eu tinha do SESMT era diferente de 
lá de fora (se refere ao seu local de trabalho). Ninguém 
compreendia aquela minha situação, eu era uma, um... uma 
intrusa, uma pessoa, um corpo estranho. E aqui (CeAC) 
não, aqui entediam que era uma reintegração: ‘vamos 
colocar ela pra trabalhar’. Vai trabalhar onde? Aí quando eu 
chegava lá: ai não tem mesa, ainão tem cadeira, ai não tem 
armário. E eu só andava com a mochila (riso), eu fiquei 
assim tão apegada à mochila que, como eu não tinha lugar, 
eu ficava com a mochila na mão. Aí um... um certo diretor 
desse aí que eu pedi um armário, aí ele falou assim: ‘tem 
gente aqui que tem 20 anos e não tem um armário, você 
quer um armário por quê? Você chegou agora.’ (D9) 

Tem várias queixas de falta de acolhimento pelos lugares onde passou. Se 

sentia diminuída, menosprezada, refere que ninguém falava consigo, porém com o 

tempo e sem alternativa, foi se adaptando à situação. Mencionou uma fala de sua 

chefia sobre o pedido de demissão de um colega aposentado que estava afastado 

da instituição por adoecimento, o que mostra o motivo dos sentimentos que traz: 

“Graças a Deus, tomara que esses aposentados vão tudo embora daqui” (D9). 
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Apesar de tudo que passou e da falta de suporte mencionada pela mesma, 

hoje está alocada em um setor que pensa ser de grande importância no cenário de 

pandemia e se sente valorizada por isso: “(...) eu me sinto reintegrada por mim 

mesma... eu mesmo, é a resiliência” (D9). No âmbito social também conseguiu se 

estruturar, já tem uma casa onde mora e conseguiu trazer o filho mais novo para 

morar consigo.  

Aproveito o relato das duas últimas entrevistadas que foram mencionadas 

para enfatizar seus sentimentos quando souberam da cessação do benefício da 

aposentadoria por invalidez, através de suas próprias palavras:“usurpadora de algo 

que não era meu”; (D6) “malandra” (D6); “parece que eu que cometi a fraude” (D9); 

“desonesta” (D9). 

Para encerrar este tópico que aborda particularidades de alguns casos que 

chamaram atenção, D12 foi a pessoa que se encontrava em maior sofrimento devido 

às suas patologias. Queixou-se de má avaliação pelos peritos que lhe atenderam (a 

nível de INSS e judicial) e apresentou diversos afastamentos após o retorno: “eu não 

sou uma pessoa produtiva” (D12). Inclusive, foi o único que necessitou de dois 

novos benefícios previdenciários por incapacidade temporária, ambas as 

ocorrências relacionadas aos efeitos colaterais do corticoide que faz uso. Relatou ter 

diariamente sintomas da sua doença que prejudicam sua vida e seu trabalho e 

justificam sua necessidade de restrições laborais. 

Com toda essa situação de saúde, refere ter sido muito bem acolhido na 

instituição, apesar de não se sentir importante no setor. Denomina-se como “um mal 

necessário”, já que a instituição teve por obrigação lhe receber mesmo sem a 

completa capacidade laboral. Relata que para se tornar produtivo, recebeu tarefas 

que faziam parte do escopo de trabalho habitual de outras pessoas.Sustenta sua 

hipótese de não ser essencial no setor pelo fato de ter tido um afastamento recente 

que durou oito meses e as atividades continuarem normalmente sem a sua 

presença, não houve nenhuma queixa ou lamentação por sua ausência. 

O entrevistado critica a desaposentação, pois se não tivesse seu vínculo com 

o hospital poderia estar desempregado devido à dificuldade de reinserir-se no 

mercado de trabalho depois de tanto tempo de afastamento e adoecimento. Refere 

ter chegado ao extremo de pensar em acabar com a própria vida: “O que a pessoa 
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vai fazer? Não tem... a gente fica louco quando a gente volta. Realmente é uma 

coisa assim muito, muito, muito louca. Eu vou ser sincero, eu pensei em suicídio, 

viu?”(D12).  

Embora trabalhe na função de agente de saúde (exercendo funções 

administrativas de um auxiliar de farmácia), é graduado em psicologia e conciliava 

as duas atividades antes do afastamento. Porém, com a concessão da 

aposentadoria por invalidez e devido à incapacidade, cessou ambas as atividades. 

Hoje, por todas as dificuldades clínicas que vem enfrentando, gostaria de se 

aposentar, mas ainda precisa trabalhar mais um pouco para conseguir aumentar o 

salário de aposentadoria necessário ao seu sustento.  

Pra eu ter pelo menos uns 75% do que eu ganho 
hoje, ainda teria que trabalhar mais uns 10 anos. Eu não 
aguento trabalhar, eu não sei se eu vou aguentar trabalhar 
10 anos. Então o que eu penso assim, é ir... até realmente 
quando eu aguentar mesmo.(D12) 

  Um ano após a realização das entrevistas, buscamos novamente saber 

se os entrevistados continuavam trabalhando. Dos 13 participantes do grupo, 3 

haviam se desligado da empresa no período (D1, D7 e D11), os demais seguiam 

ativos. 

 

5.1.3 Categorias temáticas e subcategorias 

 

 Após a análise das entrevistas deste grupo e pela grande riqueza e variedade 

dos depoimentos, foi possível identificar cinco categorias temáticas relacionadas ao 

objeto deste estudo. A análise foi feita com o apoio de uma planilha no programa 

Excel, para a qual foram deslocadas, após leitura exaustiva, os excertos das falas 

com consequente construção das cinco categorias e suas respectivas subcategorias 

que abaixo serão tratadas. 

Quadro 2 - Categorias e subcategorias de análise das entrevistas dos desaposentados por invalidez 

Categorias Subcategorias 

I. A profissão no contexto de vida A)Escolha profissional 
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A.1) Motivada por questões financeiras 

A.2) Motivada pela realização profissional 

B) Reconhecimento profissional externo 

C) Insatisfação com o trabalho 

C.1) Remuneração insuficiente 

C.2) Desvalorização no contexto do trabalho 

II. A vida longe do trabalho 

A) Satisfação pelo afastamento 

A.1) Fim da dificuldade de conciliar doença e 

trabalho 

A.2) Saída do ambiente de trabalho 

adoecedor 

B) Insatisfação pelo afastamento 

C) Julgamento de incapacidade por terceiros 

D) Estigma da invalidez 

III. Processo para retornar ao 

trabalho 

 

A) Falhas de informação 

A.1) Da manutenção do vínculo 

empregatício 

A.2) Da possibilidade de cessação da 

aposentadoria 

A.3) Do fluxo a seguir após a cessação do 

benefício 

B) Experiências com as perícias de revisão 

B.1) Falta de cuidado na análise 

B.2) Desconfiança no trabalho dos peritos 

B.3) Iniciativa do retorno ao trabalho pelos 

desaposentados 

B.4) Pessoas gozando indevidamente do 

benefício 

B.5) Desamparo no retorno tardio 

IV. Experiência de retorno ao 

trabalho 

A) Aspectos positivos relacionados ao retorno 

ao trabalho 

A.1) Autoeficácia e superação 

A.2) Acolhimento na empresa 

A.3) Resiliência e aceitação do processo de 

retorno 

A.4) Expectativas pelo recomeço 
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A.5) Importância do trabalho para o indivíduo 

B) Aspectos negativos relacionados ao retorno 

ao trabalho 

B.1) Limitações no desempenho das 

atividades 

B.2) Sentimentos negativos relacionados ao 

retorno 

B.3) Falta de acolhimento pela equipe 

B.4) Perda de vínculo com a instituição 

C) Mudanças durante o período de afastamento 

C.1) No hospital 

C.2) Na atividade 

C.3) Nos trabalhadores 

V. Perspectivas para o futuro 

A) Intenção de manter-se trabalhando 

A.1) Significado do trabalho na vida 

A.2) Necessidade financeira 

B) Aguardando aposentadoria 

 

I. A profissão no contexto de vida 

 A primeira categoria temática identificada nas entrevistas deste grupo se 

refereaos impactos da profissão na história de cada indivíduo, passando pelo que 

motivou a escolha profissional na trajetória de vida e como essa profissão exercida 

hoje repercute no seu cotidiano. 

 

A) Escolha profissional 

 Relacionado a vida profissional, este grupo dos desaposentados passou por 

uma grande ruptura devido ao afastamento. Após anos distantes do trabalho,hoje 

este volta a ser parte de suas rotinas. Por isso, foi abordada durante a entrevista 

como se deu o início da trajetória profissional de cada indivíduo: quando e em qual 

setor começaram a trabalhar na instituição, como foi a escolha pela profissão e sua 

satisfação com o trabalho hoje. 
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 Foram dois os principais pilares da escolha profissional abordados pelo 

grupo: 

 

A.1) Motivada por questões financeiras 

Os entrevistados relataram terem escolhido a profissão na qual trabalham 

devido à necessidade de retorno financeiro para si ou para a família.Tal fato exigia 

um trabalho remunerado e,aliado a necessidade, estava a falta de estudo ou 

qualificação que lhes dessem muitas opções no leque profissional.  

Para aqueles que escolheram seu caminho profissional baseado nas 

questões financeiras, não há amor ou identificação na escolha da profissão: “Eu tava 

precisando trabalhar, foi por isso. Não foi por amor à profissão ou coisa e tal” (D1). 

De forma espontânea, alguns entrevistados fizeram queixas de falta de 

evolução profissional. D2 relatou o comodismo como a justificativa para a falta de 

dedicação para o avanço na carreira. D11 relatou que seu objetivo final não era ser 

auxiliar de serviços gerais e sim instrumentador cirúrgica, mas que seus planos 

foram desfeitos pois, logo após o ingresso na instituição, engravidou de seu terceiro 

filho e teve que se dedicar mais à família. 

Uma pessoa (D7) que exercia atividades de auxiliar de enfermagem, após a 

concessão da aposentadoria por invalidez, cancelou seu registro no Coren-SP, o 

que lhe impede de exercer novamente as funções da área da enfermagem. Ela 

justificou esta decisão por não saber que o benefício pudesse ser cessado, mas 

também porque as atividades da área não lhe traziam grande satisfação e 

identificação profissional: “Eu dei baixa no Coren (depois da aposentadoria). Eu 

falei... que isso também nunca foi uma profissão que eu quisesse antes” (D7). 

 

A.2) Motivada pela realização profissional 

 Por outro lado, há o grupo que fez sua escolha profissional baseada em seus 

gostos e aptidões. Sentiam identificação, orgulho com suas atividades e tratavam o 

trabalho como parte importante de sua missão de vida. 
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 D6, já mencionada anteriormente pela decepção referida por ter sido 

deslocada das atividades da enfermagem durante a pandemia de COVID-19, ainda 

consegue expressar seu amor pela enfermagem. Relata que mesmo desgostosa de 

seu ambiente atual de trabalho procura, sempre que tem oportunidade, conversar e 

animar os pacientes, “colocando a profissão lá em cima” e dando assistência no que 

pode. 

Há dois casos de pessoas que, apesar de felizes e realizadas 

profissionalmente, ressaltaram com algum pesar o fato de não terem evoluído na 

carreira. D8, que realiza atividade de auxiliar de enfermagem, gostaria de ter 

cursado faculdade de enfermagem, mas não fez porque estava aposentada e achou 

que isto poderia lhe prejudicar. 

D10cursou o nível superior em um convênio da empresa com uma faculdade 

privada, mas quando teve oportunidade de promoção na empresa estava doente. No 

retorno, acabou assumindo uma função abaixo da sua formação o que gerou 

questionamento dos colegas, o fato já foiabordado anteriormente (item: 

particularidades dos desaposentados). 

 

B) Reconhecimento profissional externo 

 Outro aspecto importante na vida profissional das pessoasque se sobressaiu 

durante as entrevistas foi o reconhecimento profissional por pessoas que os cercam, 

seus familiares, colegas de trabalho e, no caso dos profissionais de saúde, os 

pacientes.  

Ser reconhecidode forma positiva pela sua atividade profissional; sentir-se 

admirado e notado é o que os indivíduos declararam, sendo agrupados nesta 

categoria. Trata-se de um sentimento de recompensa profissional gerado a partir do 

retorno de terceiros, importante para impulsionar o processo de retomada ao 

trabalho. 

D10 expressou seu sentimento de realização pelo reconhecimento de seus 

chefes. Refere que quando retornou ao trabalho (mês de agosto) foi alocada em um 

novo setor e, na conversa inicial com seus gestores, assumiu o compromisso de 
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“fazer o seu melhor”. Poucos meses depois, na confraternização de Natal do setor, 

os diretores se dirigiram a ela agradecendo sua dedicação que havia superado suas 

expectativas. A entrevistada recebeu isso como um grande presente. 

Já D9, apesar das dificuldades de adaptação em diversos setores que passou 

na empresa, hoje se sente feliz por trabalhar em um local com grande importância 

no cenário da pandemia. Refere ser um momento histórico para o privativo (roupa 

disponibilizada para ser utilizada pelos profissionais de saúde dentro do hospital) e o 

avental descartável e que está presente neles. “E... assim, é... hoje meu setor é um 

setor muito bem visado, um setor muito bem colocado, onde tudo tá saindo dali de 

dentro. (...) é bom saber, sabe?” (D9). 

 

C) Insatisfação com o trabalho 

 O último destaque da categoria relacionada a vida profissional dos 

entrevistados, vai para a subcategoria de insatisfação com o trabalho, que aborda os 

motivos originários deste sentimento de insatisfação. 

 

C.1) Remuneração insuficiente 

 A primeira subcategoria relaciona-se à crença dos indivíduos da insuficiência 

da remuneração que rebem por ocasião das atividades profissionais que 

desempenham. Por se tratar de uma instituição pública, os salários tabelados e 

abaixo do mercado privado são o motivo da insatisfação das pessoas. 

 Por maior que seja a realização e identificação com a profissão, a 

remuneração é questão essencial e que repercute em todos os aspectos da vida do 

indivíduo. 

 

C.2) Desvalorização no contexto do trabalho 

 Outro aspecto bastante importante como motivo de insatisfação profissional é 

o sentimento de desvalorização e inutilidade no contexto do trabalho. 
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E esta desvalorização foi abordada de duas formas nas entrevistas, uma 

como não percebendo sua importância ou valor dentro do setor. D12, por exemplo, 

conforme já relatado anteriormente (item: particularidades dos desaposentados) 

pensa que as atividades acontecem normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo, 

quandoprecisa se ausentar da empresa por motivos de saúde, denomina-se “inócuo” 

para o setor. 

O entrevistado relata que apesar de ter sido muito bem recebido por chefia e 

colegas, não tem satisfação pessoal, pois não se considerada uma pessoa produtiva 

como os demais colegas. Apesar de tudo, é grato por não estar desempregado no 

contexto de adoecimento em que se encontra. 

Outro fator gerador deste sentimento de desvalorizaçãoé a redução ou 

modificação de suas atividades que implicam na perda de sentido do trabalho. D6 

está deslocada do seu local de origem que é o PS, em virtude de ser do grupo de 

risco para COVID-19, e extremamente insatisfeita com as atividades que vem 

exercendo por estarem desviadas do escopo de trabalho da enfermagem e por 

julgá-las sem importância: “Tô fazendo administrativo. (...) coisinha assim, coisinha 

besta” (D6). 

Na sua fala diz estar “jogada” na sala de macas da zeladoria, um local que 

nunca havia frequentado e onde não se sente útil pois não pode desempenhar as 

atividades que estudou para realizar. 

Esta fala de D6 contrasta com o vivido por D3 que ao retornar foi deslocada 

para atividades bastante simples e, quando vista de fora, com pouco sentido. Ainda 

assim, D3 está mais satisfeita com seu trabalho atual do que com o que fazia antes 

do afastamento. 

Agora eu tô melhor, né, as coisas mais fácil, né, as 
coisa. E assim, lá eu não trabalho muito porque eu tenho 
negócio de... problema da coluna também, que eu tive 
fratura da coluna, aí eles colocou  num serviço fácil por 
causa disso daí. (...) porque antes dessa epidemia, né, que 
não era pra mim fazer... eu e a outra moça não era pra fazer 
nada, ela ia ficar na copinha de cima e eu na de baixo, que 
é de vestiário, porque são duas. Não era pra fazer nada, só 
pra ficar olhando, né, se tem papel, essas coisas. Aí eu 
passo o pano na mesa, nas cadeiras, e nós não pode pôr a 
mão no chão, e eu vou procurar as pessoas pra colocar o 
papel, essas coisas.(D3) 
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II. A vida longe do trabalho 

 Avançando nas categorias e seguindo em ordem cronológica dos 

acontecimentos de vida dos entrevistados, passamos para o momento do 

afastamento devido à aposentadoria por invalidez, a vida longe do trabalho. 

 Este foi um momento vivenciado de diferentes formas pelos entrevistados, 

mas em todos os casos esteve permeado por diversos sentimentos e multiplicado 

pela ausência do trabalho que, positiva ou negativamente, é uma grande e 

importante parte na vida das pessoas.   

 

A) Satisfação pelo afastamento 

 A primeira subcategoria reúne os motivos pelos quais o afastamento gerou 

satisfação nas pessoas. Apesar de representar a perda da identidade profissional, a 

grosso modo, o motivo do afastamento foi o adoecimento e a incapacidade gerada 

por ele justifica a distância necessária para a recuperação da saúde. 

 

A.1) Fim da dificuldade de conciliar doença e trabalho 

 Para alguns o afastamento representou um sentimento de alívio e 

contentamento por não ter mais que enfrentar as dificuldades de conciliar os 

sintomas e tratamento de sua doença com as demandas do trabalho.  

Pessoas fragilizadas pelo adoecimento, que precisavam dedicar-se à sua 

saúde, entenderam que a aposentadoria por invalidez, neste aspecto, foi boa para a 

sua vida: “(...) sinceramente eu fiquei aliviado. (...) Porque assim, tava difícil por... a 

rotina tava difícil, né? Vir trabalhar principalmente... (...) a gente tem que cumprir as 

exigências, eu não conseguia...” (D12). 
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A.2) Saída do ambiente de trabalho adoecedor 

 Outro motivo de satisfação pelo afastamento é quando a pessoa relaciona o 

seu adoecimento com o trabalho, se ela pensa que suas atividades sejam 

causadoras ou agravantes da situação em que se encontram. Para estas, manter a 

distância do ambiente e dos colegas também representa um sentimento positivo e 

de alívio. 

 D9 relatou um sentimento de alívio de não ter mais que encontrar os colegas 

de trabalho. Refere que não queria sequer andar de ônibus porque lhe trazia 

lembranças difíceis de quando se dirigia ao trabalho. Depois do afastamento, 

quando foi morar na Bahia com a mãe, nunca mais retornou em São Paulo, devido à 

angústia que a cidade lhe trazia.  

 

B) Insatisfação pelo afastamento 

 Como já dito anteriormente, o trabalho é uma grande e importante parte da 

vida e da identidade do ser humano e como tal, deixar de lado a sua história 

profissional é também uma trajetória permeada de sentimentos insatisfatórios.  

Afastar-se do trabalho, mesmo que em virtude da recuperação da saúde, gera 

sentimentos de tristeza, decepção e inutilidade pela perda do vínculo e da identidade 

profissional: “Ah, eu me senti depressiva, eu caí em depressão porque eu não 

esperava que fosse acontecer isso comigo, eu não queria, eu queria melhorar, sarar, 

pra voltar a trabalhar. (...) é muito triste você ficar parada se sentir inútil.” (D2). 

 D7 relatou a falta do cotidiano de trabalho como saudade dos pacientes, que 

só conseguiu compensar se dedicando às tarefas e cursos que começou a realizar 

na federação espírita que frequentava. 

Uma das entrevistadas (D6) referiu ainda o quanto relutou contra o 

afastamento, que retornava ao seu local de trabalho mesmo após a concessão de 

sua aposentadoria e ficava olhando os outros trabalharem,como uma tentativa de 

resistir ao afastamento. 
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C) Julgamento de incapacidade por terceiros 

 Além de ter que lidar com os próprios sentimentos e incertezas, ainda há o 

julgamento de terceiros a respeito do adoecimento e da incapacidade que os 

aposentados por invalidez enfrentam.  

 Especialmente foi relatado o julgamento pela chefia e pelos colegas de 

trabalho que, mesmo sem dominar as ferramentas técnicas necessária para análise, 

julgavam a capacidade e o potencial laborativo daqueles tiveram idas e vindas do 

trabalho antes da concessão da aposentadoria. 

Uma entrevistada relatou que nas vezes que se afastou e tentou retornar 

sentia-se desacreditada e sem credibilidade pela percepção de seus pares. 

Ah, eu pensava e estava com medo, “ah não, 
melhor não”, sabe? Tudo por causa, “ai, vai que você pega 
uma faca lá, vai querer matar o paciente” (...) Assim, a 
pessoa fala, “ai, será que ela vai..., ai, você não acha 
melhor você ficar mais um pouco?”, aí eu falava, “ah, então 
tá”(D5) 

 

D) Estigma da invalidez 

 Finalizamos esta categoria que trata a respeito do afastamento do trabalho 

com a última subcategoria que representa o peso da palavra ‘invalidez’. Apesar de o 

afastamento gerar sentimentos negativos, seu motivo, a princípio, era nobre 

(recuperação da saúde) e sustentado tecnicamente pela avaliação dos peritos que 

concedem o benefício. Porém, a palavra invalidez, por si só, gera um estigma de 

inutilidade para aquele que a carrega. 

 Uma entrevistada expressou isto para a médica perita que fez sua perícia de 

revisão do benefício: “‘doutora, sinceramente, olha pra mim. Eu não sou uma pessoa 

inva...’ – eu acho invalidez uma palavra muito forte (...). Eu tô andando, eu faço as 

minhas coisas, eu tenho o direito de poder aprender, de poder fazer alguma coisa, 

né”(D10). 

 Cabe aqui rememorar que na época do afastamento de todos os 

entrevistados o benefício ainda era denominado ‘aposentadoria por invalidez’ e não 

‘aposentadoria por incapacidade permanente’ como é chamado atualmente. E, 
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mesmo após a mudança de nomenclatura, a maioria das pessoas ainda usa o termo 

anteriormente aplicado, consagrado no uso popular. 

 

III. Processo para retornar ao trabalho 

 Continuamos avançando na cronologia e nas categorias, chegando agora no 

momento imediatamente anterior ao retorno às atividades laborais propriamente dito. 

Nesta categoria abordaremos especialmente o período de avaliação do fim da 

incapacidade e tudo que o envolve.  

 

A) Falhas de informação 

 Esta subcategoria, que a princípio pensamos estar diluída em outras, se fez 

presente e necessária para ressaltar o quão importante é o processo informativo, 

desde o afastamento até o retorno. A desinformação piora o impacto de uma grande 

mudança no curso de vida das pessoas, saindo assim do controle de cada um. 

 

A.1) Da manutenção do vínculo empregatício 

 Grande parte dos entrevistados desconheciam a possibilidade de retornar ao 

trabalho na empresada qual se afastaram após a cessação do benefício de 

aposentadoria por invalidez. O fato de não saber que o vínculo empregatício se 

mantém, gera uma grande ansiedade nas pessoas que acabam por não conseguir 

visualizar expectativas de futuro.  

Depois de tanto tempo de afastamento, ter que retornar ao trabalho e sem a 

segurança de ter, pelo menos, para onde voltar pode ser apavorante psicológica e 

financeiramente. 

 D10 refere que sua principal preocupação era a questão financeira, já que 

precisava da aposentadoria ou do salário para seu sustento. Relatou que até foi 

informada na previdência da possibilidade de voltar para a empresa, mas que a 

princípio não acreditou ser possível. A entrevistada passou por dias difíceis até ter a 



74 
 

 

certeza de que ainda possuía o vínculo com o hospital e poderia retornar ao 

trabalho.  

Mesmo para aqueles que não concordavam com a cessação de seus 

benefícios, o fato de ter a empresa para qual retornar era uma segurança, este 

cenário, que era factível no HCFMUSP, foi completamente diferente em várias 

empresas do Brasil que não mais existiam. 

 

A.2) Da possibilidade de cessação da aposentadoria 

 Da mesma forma que há o desconhecimento da manutenção do vínculo 

empregatício, existem aqueles que desconhecem a possibilidade de revisão e de 

cessação do benefício de aposentadoria por invalidez.  

Este cenário previsto em Lei e que por muitos anos foi ignorado pelo INSS, 

que não executava periodicamente as revisões, acabou por servir como segurança e 

comodidade aos desaposentados. O impacto ao se deparar com a necessidade de 

retorno ao trabalho foi substancial para todos os entrevistados, mesmo aqueles que 

depois viram os aspectos positivos da situação. 

 Há também aqueles que referem que, se soubessem da possibilidade de 

retorno, teriam solicitado quando julgassem não estar mais incapazes. D10 referiu 

que para si a volta foi “um grande presente”, apesar do susto inicial, e que se 

soubesse que o benefício poderia ser cessado com a garantia de voltar ao trabalho 

na empresa já teria falado com os médicos que lhe acompanham para fornecerem 

um laudo para a previdência.  

 

A.3) Do fluxo a seguir após a cessação do benefício 

 Finalizando a categoria relacionada às falhas na informação, a falta de 

conhecimento do que fazer após receber a notícia de cessação do benefício foi um 

padrão observado. O INSS continuava pagando um valor, de forma decrescente, 

durante 18 meses àqueles que foram desaposentados. Porém, ninguém os 

orientava sobre o que fazer, quando e a quem procurar após a perícia.  
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 Acontece que várias pessoas ficaram aguardando finalizar ou reduzir o 

pagamento do benefício para buscar a empresa. Há inclusive queixas de quem 

procurou imediatamente o hospital, de ter sido orientado a aguardar o fim dos 18 

meses: “Só que até aí, eu não sabia que eu tinha que retornar ao trabalho, eu não 

fui orientada, eu procurei falaram, ‘ah, deixa dar o tempo’, porque foi assim, eles me 

convocaram e me deram 18 meses...” (D11).  

 Esta dificuldade poderia ser sanada por uma orientação do INSS após a 

cessação ou mesmo por uma busca ativa da empresa aos seus funcionários 

desaposentados que, pela possibilidade de revisão prevista legalmente, nunca 

deviam ter perdido o vínculo com o hospital. 

 

B) Experiências com as perícias de revisão 

 Tratando das perícias de revisão do benefício de aposentadoria por 

invalidez,pela qual passaram os entrevistados, várias repercussões teve o assunto, 

sendo destacado diversos padrões de experiências vivenciadas. 

 

B.1) Falta de cuidado na análise 

 Iniciamos com esta subcategoria que se relaciona diretamente com o trabalho 

dos peritos. Foi bastante frequente a crítica ao trabalho deles, vários 

desaposentados consideraram que a perícia foi realizada de forma superficial, sem 

análise adequada dos documentos que haviam levado, sem escuta devida por parte 

dos peritos, ou de forma incoerente com que os periciados julgavam adequado. 

Diversas foram as queixas, D4 referiu que o perito “nem olhou pra minha cara. 

Ele simplesmente falou que eu tava apta a voltar a trabalhar.” (D4). A pericianda 

sentiu que suas queixas foram desvalorizadas, acha que o médico deveria ter dado 

mais atenção, já que ele não conhecia sua história e nem fazia seu 

acompanhamento clínico. 

D8 que tem um problema ortopédico, disse que foi para a perícia sem 

qualquer laudo ou comprovação de tratamento e acredita que isto tenha sido a 
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causa da cessação de seu benefício. Relatou que apesar de ter falado para a 

médica que estava na fila para cirurgia e de não ter conseguido realizar os testes 

solicitados no exame físico, a perita só valorizava as provas físicas (laudos ou 

exames). Esta entrevistada pensa que deveria ser atribuição do INSS reunir provas 

da aptidão do segurado e não que o segurado tenha que provar sua incapacidade.  

 Trazemos as falas dos próprios desaposentados apresentando relatos mais 

graves:  

(...) o médico me chamou, ficou no WhatsApp, falou: 
“a Senhora pode sair agora” ... Aí eu cheguei do lado de 
fora, comecei a chorar, porque não fiz perícia nenhuma... 
né? Não fez perícia. Ele ficou no WhatsApp, pegou o 
computador, olhou pra mim e falou: “a senhora pode sair 
agora”. (...) Não era só comigo... eu falei com alguns outros 
pacientes, era com todo mundo, o médico não olhava pra 
gente.(D9) 

 (...) foi uma coisa criminosa pra mim. Porque 
doutora, eu não contesto, assim, o... o diagnóstico do 
médico, do perito. O que eu contesto são as condutas, né. 
Ele chegou, mandou eu juntar... um joelho no outro, né. Eu 
sentado, ele mandou e tal, e disse, olhou assim, os dois 
muito inchados, muito inchados, ele falou assim, “olha, a 
pessoa que disse pra você que isso daí dói, mentiu pra você 
viu?”, ele falou desse jeito. (...) E quando foi à noite, tava lá 
que eu tava apto a trabalhar... Realmente foi um susto, viu, 
pra mim o mundo caiu, porque... (...) Ele examinou, viu 
meus relatórios, viu os relatórios... e disse isso, que “a 
pessoa que disse pra você que isso aí dói dor mentiu pra 
você”. Como se dor fosse mensurável, né.(D12) 

 Os entrevistados julgavam importante que fosse revista a postura profissional 

dos médicos peritos para que possam realizar seu trabalho de forma mais humana. 

D1 julga importante uma atenção para o indivíduo como um todo e não aos 

eventuais problemas de fraudes nos benefícios.  

 É importante salientar que os entrevistados não deixam de reconhecer que 

alguns benefícios deveriam realmente ser cessados no caso de não haver 

incapacidade. Mas destacavam que ouviam histórias tristes de pessoas 

incapacitadas que tiveram seu benefício cessado. D5 refere ter escutado sobre um 

paciente com câncer terminal que teve seu benefício cessado arbitrariamente, o que 

lhe faz pensar que ocorriam desaposentações aleatórias, sem critérios técnicos. 
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B.2) Desconfiança no trabalho dos peritos 

 Ainda no âmbito do trabalho dos médicos peritos que exercem suas 

atividades no INSS, um padrão observado foi a desconfiança levantada em relação 

a autonomia dos peritos na decisão de desaposentação.Alguns 

entrevistadosinsinuarampossível falta de seriedade no processo de revisão, como se 

houvesse sido estabelecido previamente pelo INSS um número de benefícios a ser 

finalizado ou quais pessoas teriam o benefício cessado.“Então pra mim... sim. Ele 

fez o que mandaram ele fazer, porque alguém manda, não é ele. Isso daí já tava já 

certo, que iria voltar. Então voltei, tô voltando, tem que voltar, né, fazer o quê.” (D4). 

Outra observação grave levantada como suspeita foi um possível retorno 

financeiro dos peritos quando cessavam os benefícios, que não ganhariam se os 

mantivessem: “Eu achei horrível, eu achei horrível... a doutora ela não pensou no ser 

humano nenhuma vez. O que deu a entender é que se ganha por paciente que dá 

alta, ela não se preocupou comigo, ela não me orientou, não me esclareceu nada.” 

(D8). 

 D12 chega a denominar como criminoso o processo de cessação em virtude 

da desconfiança do trabalho executado no INSS. Por outro lado, D10 defende a 

idoneidade do trabalho pericial: “ele tem que ser respeitado. Por algum motivo ele 

pegou lá um fio de ovo, porque não é como as pessoas falam, ‘ah, me sortearam...’, 

não, não é verdade” (D10). Esta entrevistada acha que por mais que a pessoa 

pense ser incapaz, uma vez recebendo a cessação deve confiar na conduta técnica 

do perito e pelo menos tentar retomar suas atividades laborais. 

 

B.3) Iniciativa do retorno ao trabalho pelos desaposentados 

 Houve pessoas que reconheceram a melhora de suas condições de saúde 

que levaram à aposentadoria, oque implica na atual capacidade de trabalho. Estas 

concordaram e até tomaram iniciativa de esclarecer aos peritos sua aptidão. D5 fala 

que não pensou em recorrer da decisão da perícia e nem quis levar laudo médico, 

pois estava se sentindo bem e pronta para retornar. Refere ter informado à perita de 

suas condições de saúde e seu desejo de retorno e não se arrepende disso.  
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 D10 também informou a melhora do seu quadro de saúde na perícia, porém 

pensa que a médica perita que lhe avaliou não concordava com a capacidade 

laboral que a informava ter. Ressalto que esta é a entrevistada que foi inclusa na 

cota PcD devido à deficiência auditiva. Ela relata parte do discurso ocorrido no 

momento da perícia:  

(...) ela fez, “ah (nome da entrevistada), mas não 
pode, você...” (retornar ao trabalho), eu falei, “como não 
pode?”, eu falei, “olha pra mim”, aí fiquei de de pé, eu falei, 
“olha pra mim, a senhora me acha uma pessoa inválida, ou 
a senhora acha que eu tenho condições?”, “é, mas você já 
tem problema de surdez, tal”, eu falei, “a senhora não tá 
conversando comigo? Eu não tô te ouvindo? Se eu soltar o 
cabelo...” que eu usava muito o cabelo preso, cortei agora, 
né, eu falei, “e se eu soltar o cabelo, qual é o problema?”, 
né?(D10) 

 

B.4) Pessoas gozando indevidamente do benefício 

 Outro padrão observado nas entrevistas foi o fato de vários desaposentados 

concordarem com o processo de revisão e cessação do benefício de aposentadoria 

por invalidez de pessoas que apresentavam capacidade para o trabalho por 

acharem que seria justo. 

Sobre estas pessoas que estavam gozando indevidamente deste auxílio 

previdenciário:“Porque tinha muita gente aposentada, afastada, indevidamente, sem 

ter doença. E isso daí eu falo pra você porque eu comprovei, tinha gente, tinha gente 

que tava aposentado trabalhando.” (D11). 

 

B.5) Desamparo no retorno tardio 

 Finalizando esta categoria, antes do retorno ao trabalho propriamente dito, foi 

frequente o sentimento de desamparo e injustiça por parte dos segurados que 

tiveram seus benefícios cessados depois de tanto tempo de afastamento. Fato que 

se agrava ainda mais porque nenhum deles havia passado anteriormente por perícia 

de revisão durante sua aposentadoria. 



79 
 

 

 “E como que eles pegam uma pessoa que faz tanto tempo que não vai 

trabalhar... E se eu não tivesse serviço concursado, onde que eu ia trabalhar, né? 

Então assim, é muito desumano o que eles fazem, é muito injusto (...)”(D1). 

 D12expõe seu ponto de vista a respeito e mostra quão grave pode ser a 

situação de desamparo se somada a um quadro de desemprego após a cessação 

do benefício. Relata que uma pessoa na idade dele (51 anos) que se deparasse, por 

exemplo, com uma empresa falida após a cessação do benefício ficaria 

completamente desamparada e à mercê de um mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e que prioriza as pessoas mais jovens. Isso tudo sem contar com a 

possibilidade de o indivíduo ainda estar adoecido. Por estes fatos, ele se considera 

um felizardo de ter para onde retornar, mesmo que não concorde com sua 

desaposentação. 

 O entrevistado ainda sugere uma alternativa para minimizar esse impacto do 

desamparo com um trabalho de sensibilização, acolhimento e orientação profissional 

pelo INSS. Ele pensa que a instituição poderia oferecer um curso ou indicar um 

trabalho para o desaposentado, fazendo um papel de agência de emprego ou algo 

semelhante ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). 

 D12 refere que verificar uma empresa para absorver esses trabalhadores 

pode minimizar a sensação que teve quando seu benefício foi cessado: “Eu me senti 

como eles fazem com ex-presidiário quando sai da cadeia, sabe? Abre a porta e 

tchau. A pessoa ficou 12 anos lá dentro (...)” (D12). 

 

IV. Experiência de retorno ao trabalho 

 Esta é a categoria com maior número de subcategorias porque, sem a 

intenção de desvalorizar todo o conjunto abordado, o retorno ao trabalho era tratado 

como tema central da entrevista. Mais uma vez é importante ressaltar a 

individualidade e a multiplicidade de experiências nesse retorno, sendo esse, 

inclusive, o motivo pelo qual discutimos em um tópico as particularidades das 

vivências dos entrevistados. Portanto, aqui cabe a expressão dos padrões 

encontrados no conjunto das entrevistas e que deram origem às respectivas 

subcategorias. 
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A) Aspectos positivos relacionados ao retorno ao trabalho 

 Tal qual abordado pela literatura e no referencial teórico presente neste 

trabalho, há uma certa dualidade nas experiências de retorno ao trabalho. No 

referencial teórico dividimos em fatores que facilitam e fatores que dificultam o 

retorno ao trabalho, aqui, na tentativa de ser mais fiel às experiências dos indivíduos 

entrevistados, tratamos como aspectos positivos e negativos percebidos por eles no 

processo de retomada das atividades laborais. 

 Iniciamos abordando os aspectos positivos: 

 

A.1) Autoeficácia e superação 

 Trata-se da percepção do trabalhador que retornou a respeito de sua 

potencialidade e sua evolução, isto é, o indivíduo acredita na sua capacidade de 

desempenhar as atividades de forma satisfatória:“(...) a melhora é que você vai 

provar pra você mesmo que você pode fazer” (D11). 

 D8 compartilhou com sua chefe o pensamento de que, se fossem respeitadas 

as suas limitações, conseguiria ter uma boa evolução no trabalho, e assim ocorreu. 

Durante a pandemia foi deslocada junto com seus colegas para trabalhar no Hospital 

Universitário e lá teve a oportunidade de cobrir as atividades de uma colega que 

estava de férias. No retorno para o HCFMUSP o seu empenho foi reconhecido e 

assim passou a ocupar uma nova função, na qual se sente renovada. 

 

A.2) Acolhimento na empresa 

 Esta subcategoria traz a importância do sentimento de acolhimento percebido 

pelo indivíduo que retorna. Esta acolhida deve ser integral e envolvendo todos os 

personagens que participam do retorno: acolhidapela equipe que executa o 

programa de retorno ao trabalho da empresa, pela chefia que o recebe e pelos 

colegas de trabalho. Este conjunto é capaz de gerar um impacto positivo expressivo 

no processo de retorno ao trabalho. 
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 Isto se traduz nas falas dos entrevistados: “(...) a chefia foi muito... muito boa 

comigo, me receberam muito bem. Eu chorava muito, eles, ‘calma, tenha paciência, 

a gente vai dar um jeito’” (D6).  

 D5, por sua vez, valoriza a acolhida dos médicos e assistentes sociais do 

CeAC que lhe falavam palavras positivas, sempre a incentivando no retorno. A 

entrevistada olha para a trajetória percorrida com sentimento de gratidão a todo o 

hospital. 

Esse acolhimento faz o trabalhador enxergar valor no seu trabalho e no 

hospital para onde retornou. D8 reflete e diz que “o HCFMUSP foi uma mãe para si” 

em relação a acolhida, pois se tivesse retornado para outro hospital, com os 

hospitais privados em que seus filhos trabalham, acredita que teria sido demitida por 

não verem em si o potencial laborativo que hoje consegue desempenhar. 

 

A.3) Resiliência e aceitação do processo de retorno 

 Muitas vezes as pessoas não concordam com a avaliação pericial, mas 

também não reagem negativamente ao retorno. Esta subcategoria originou-se das 

falas de aceitação do processo de retorno, mesmo que contrária à sua vontade, e do 

empenho, por parte do trabalhador, em tornar o processo melhor ou menos 

traumático possível.“Eu me sinto com sentimentos positivos... eu me sinto 

reintegrada por mim mesma... eu mesmo, é a resiliência.” (D9). 

 D12, como outros entrevistados, foi tentando se adaptar. Relata ter refletido: 

“olha, eu tenho duas maneiras de encarar isso: a da mais difícil e a mais fácil” (D12). 

A maneira mais fácil a qual se referia, era olhar o lado positivo, de ter um local para 

trabalhar e uma equipe que lhe acolhia e aproveitar essa oportunidade. O 

entrevistado ainda prefere não dizer que aceita sua condição de desaposentado, 

mas que aprendeu a conviver com esse retorno ao trabalho sem lhe causar tanto 

sofrimento. 

 Uma pessoa (D1) que na perícia de revisão do benefício havia recebido 

indicação para participar do programa de reabilitação profissional acabou desistindo 

do mesmo e retornando de maneira mais breve ao trabalho. Refere que pensou que 



82 
 

 

assim ia minimizar a burocracia e morosidade do INSS, já que teria que voltar a 

trabalhar de qualquer forma. 

Pensa que se a reabilitação tivesse sido realizada de forma mais ágil e eficaz 

não teria desistido, mas não se arrepende da sua decisão pois acredita que o 

desfecho não seria muito diferente. 

 

A.4) Expectativas pelo recomeço 

 O retorno às atividades laborais, apesar de evidentes dificuldades e 

necessidade de superação de barreiras, também é sentido de forma positiva como 

um recomeço. Alguns entrevistados relataram boas expectativas e sentimento 

positivos, como felicidade e gratidão, relacionados a esta nova fase.D5 referiu estar 

se sentindo como uma criança em busca de novas experiências. 

 Sobre a importância de manter o vínculo com a instituição, D10 recorda este 

reinício como uma volta para casa depois de um longo tempo de afastamento. 

Porém, é inevitável o conflito e a dualidade de sentimentos expressos por D11. A 

entrevistada se refere ao retorno como um “choque” e, ao mesmo tempo 

“expectativas de coisas melhores”, tinha dentro de si o medo, mas também o desafio 

de superar suas limitações.  

 

A.5) Importância do trabalho para o indivíduo 

 Mais uma vez rememoramos a importância do trabalho na vida de cada 

indivíduo. Se o afastamento é uma quebrabrusca deste vínculo, o retorno pode 

trazer uma série de impactos positivos para a saúde mental. A pessoa passa a 

sentir-se útil, preenchida e consegue visualizar mais propósitos em sua vida.“(...) eu 

precisava de voltar porque eu... tanto, né, pra me ajudar, né, mentalmente, como em 

tudo, né.” (D2). 

 D13, que durante o afastamento se sentia inútil e desatualizada em sua área 

profissional, relata que sentia vontade de trabalhar, por isso que agendou sua 

perícia espontaneamente para informar ao INSS da recuperação de sua capacidade. 
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A entrevistada mostra satisfação em sua melhora clínica e no seu desempenho 

laboral.  

E ainda, como passamos grande parte da nossa vida no trabalho, ele acaba 

sendo responsável pela formação de importantes laços sociais: “(...) então foi muito 

bacana rever minhas amigas, sabe? Eu tô adorando, de verdade.” (D5). 

 

B) Aspectos negativos relacionados ao retorno ao trabalho 

 Os aspectos negativos também fazem parte da experiência de retorno, e 

aqueles referidos nas entrevistas e tido como padrões, serão descritos nas 

subcategorias abaixo. 

 

B.1) Limitações no desempenho das atividades 

 Se houve a concessão da aposentadoria por invalidez, mesmo que no 

passado, parece lógico supor que os indivíduos passaram peloadoecimento e 

apresentaram incapacidade. Em vários casos as pessoas podem recuperarsua 

saúde, o que lhes torna compatíveis com o retorno, mas pode permaneceruma 

incapacidade parcial, algumas sequelas. Esta incapacidade pode limitar 

parcialmente o exercício de determinada função e, para tanto, o profissional acaba 

necessitando de restrição ou adaptação de suas atividades laborais.  

Se por um lado as restrições ajudam quando não é possível o cumprimento 

de todas as demandas exigidas por sua profissão, por outro, as possíveis limitações 

e adaptações podem culminar na desvalorização do trabalho, quando a pessoa 

passa a exercer um trabalho que lhe é sem sentido ou valor. 

D6 recorda sua importância e prestígio profissional no trabalho antes da 

aposentadoria e refere que quando voltou viu pessoas sendo recebidas sem o 

devido valor. “E de repente quando eu voltei, o que eu vou fazer? ‘Ah, você fica aí’. 

Daí, ‘não, como assim fica aí?’, aí eu fiquei muito revoltada, fiquei muito brava. Falei, 

‘não, eu não vou ficar aí. Eu não sou uma samambaia, um pé de rosa, sabe? 

(...)’”(D6). 



84 
 

 

Relata que as pessoas que voltam com restrição são denominadas 

informalmente pela equipe como “asas quebradas” e que, apesar de não ter sofrido 

com o preconceito e desvalorização no seu processo de retorno, sente pelos que 

passaram por isso.  

A mesma entrevistada, além de expor o estigma das “asas quebradas”, ainda 

queixa da falta de manejo e valorização dos funcionários que têm restrições.Relata 

que ao invés de alocarem os profissionais em um setor e atividade qualquer, apenas 

para cumprir a carga horária de trabalho, deveriam valorizar cada um, encontrando o 

que podem fazer dentro de sua formação e função.  

 É preciso uma atenção especial para alocar essas pessoas em locais de 

trabalho que tenham atividades compatíveis com sua capacidade de trabalho, o 

contrário pode causar muitos impactos, não apenas físicos, mas psicológicos. D1 

refere como se sentia quando estava trabalhando em um setor incompatível com 

suas limitações: “Eu, muitas vezes, fiquei assim... sabe, muito triste, chorei, sabe 

assim? Por... na minha casa e tal, porque realmente não foi... isso aí foi desumano, 

pra mim isso é desumano também, colocar a gente num ambiente que não dá pra 

gente” (D1). 

 As limitações podem gerar nos trabalhadores um pensamento de derrota ou 

fracasso, o avesso da superação, por isso é tão importante a atenção e dedicação 

da empresasobre o assunto. D11 guardava consigo o sentimento de que se não 

conseguisse se readaptar no trabalho e precisasse retornar ao INSS, isso 

representaria para si mesma uma fraqueza, retrocesso ou derrota pessoal; relata 

que todo dia luta contra isto.  

 D8 pensa que se o HCFMUSP for cuidadoso a ponto de encontrar um local e 

atividade adequado para a pessoa retornar ao trabalho os funcionários terão mais 

êxito. “(...) todo mundo eu acho que quer trabalhar e quer voltar, só que dependendo 

do que ela faz, ela não consegue, ela se sente impotente, aí tem a vergonha, tem a 

acusação, tem essa parte que a gente não quer ficar revelando.” (D8). 
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B.2) Sentimentos negativos relacionados ao retorno 

 Os sentimentos negativos, de forma geral, também permeiam o processo de 

retorno ao trabalho. Foram relatados pelos entrevistados revolta, não aceitação da 

decisão do INSS, medo, apreensão e desespero. 

 D3 relata que ficou muito nervosa com a possibilidade de retorno e que só 

aceitou pelo incentivo do marido, porque ela pensava ser uma “loucura” a cessação 

do benefício depois de tanto tempo de afastamento. 

O medo estava relacionado às mudanças ocorridas no trabalho e na 

instituição durante o tempo de afastamento, às pessoas que poderiam encontrar no 

retorno, à possibilidade de não conseguir trabalhar (incapacidade)e não cumprir as 

demandas e o receio pelo novo: “É um misto de tudo, “o que vai acontecer agora?” 

(D12). 

Um entrevistado (D12) relatou desespero tamanho que chegou a ter 

pensamentos suicidas, este fato mostra a dimensão do impacto da decisão de 

cessação do benefício na vida da pessoa.  

 

B.3) Falta de acolhimento pela equipe 

 A maneira como a pessoa que está afastada há longo período é recebida na 

instituição é um dos fatores importantes para o processo de retorno, é como uma 

primeira impressão. D9 foi, entre os entrevistados, a que mais se destacou nesta 

temática do processo de retorno. Ela relata que chegou ao hospital cheia de 

expectativas positivas de acolhimento, mas que nada se concretizou. Isto, somadas 

as dificuldades sociais que trazia, foram suficientes para o caos em seu processo de 

retorno. 

 O processo de acolhimento abrange os profissionais que realizaram o 

atendimento (exame de retorno ao trabalho e demais relacionados), mas 

principalmente sua equipe que lhe recebe e permanece no seu convívio no cotidiano 

do trabalho. D9 recorda que o único apoio que sentia era no CeAC, onde o médico 

do trabalho tinha uma visão completamente diferente das pessoas do seu setor, 

buscando lhe reintegrar e readaptar ao cotidiano do trabalho. “(...) lá de fora, 
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ninguém compreendia aquela minha situação, eu era uma, um...uma intrusa, uma 

pessoa, um corpo estranho. (...) Aí quando eu chegava lá, ‘ai não tem mesa, ai não 

tem cadeira, ai não tem armário.’”(D9). 

Se ao chegar a pessoa encontra, ao invés de acolhimento, julgamentos e 

estigmatização, o retorno se torna um pesadelo.  

Eu já chegava no setor com aquele estigma de 
que... eu era um desaposentado e existe muita 
discriminação com relação a essa invalidez (...) pelo menos 
as reuniões que eu ouvi se falar assim: “eu não quero 
aposentado no meu setor porque não faz nada e só fica 
tirando licença”.(...) Mas parecia que quando eu chegava 
em cada setor era uma novidade e ninguém conhece isso. 
Aí fui chamada assim: “ai é da esquerda”, “ai é do 
Bolsonaro”, “ai é de Temer”, “é de Lula... o pessoal do Lula 
voltou” é... aí teve aqueles... refugiados, “não, é um 
refugiado”, eu recebi vários estigmas, vários apelidos que 
me machucavam então, né? (D9) 

 Apesar de hoje estar trabalhando e referir realização profissional, D9 

precisava do acolhimento e da escuta que não teve em seu retorno: “Ninguém quer 

me ouvir... ninguém quer entender: “não, mas eu sei fazer alguma coisa”, eu sei que 

eu sei muita coisa, mas nada do que eles queiram que eu saiba.” (D9). 

 

B.4) Perda de vínculo com a instituição 

 É fato que os desaposentados nunca deveriam ter perdido o vínculo enquanto 

funcionários da empresa. E este vínculo não se trata do aspecto burocrático e 

previsto na Lei de ter para onde voltar, mas do sentimento de pertencimento àquele 

lugar. Se há a possibilidade de retornar, justificada pela revisão dos benefícios 

determinada pela legislação previdenciária, deve haver o vínculo. 

Porém, o que se vê é uma total ruptura; uma vez aposentado a empresa age 

como se não houvesse nenhuma possibilidade de desaposentação. Entre os 

entrevistados essa queixa é mais forte no que tange ao apoio durante o 

adoecimento; a falta de oferta de acompanhamento assistencial dos trabalhadores 

adoecidos, especialmente pela empresa ser do ramo hospitalar, é objeto de grande 

decepção. 
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Este fato ocorre no afastamento, mas o sentimento de abandono e falta de 

cuidado ainda perdura após o retorno:“(...) teve um dia que eu cheguei... que eu vim 

aqui, eu realmente não sei que médico, não lembro o nome da médica, o médico 

disse, ‘olha, o seu problema é trabalho. É só você trabalhar que você vai melhorar 

rapidinho.’” (D12). 

D2 acredita que seria um grande diferencial o cuidado integral do funcionário, 

ofertando atendimento médico ou psicológico quando necessário. Mas o que ocorreu 

consigo foi simplesmente colocá-la de volta no ambiente de trabalho:“(...) 

simplesmente falou pra mim, ‘ah, você consegue exercer sua função, você consegue 

trabalhar normal, então tudo bem’.” (D2). 

 

C) Mudanças durante o período de afastamento 

 O entrevistado que menos tempo ficou afastado da empresa, o fez por 10 

anos. Isto representa um longo período de mudanças no hospital, no trabalho e nas 

pessoas. O HCFMUSP que essas pessoas trabalharam há 10 anos ou mais,não 

parece em nada com este em que retornaram, por isso há necessidade de uma 

atenção especial. Abaixo as mudanças são tratadas em contexto macro (no 

hospital), micro (na atividade) e individual (nas pessoas). 

 

C.1) No hospital 

 A instituição em estudo é um hospital de referência nacional e internacional 

que, além da assistência, trabalha com ensino. Em 10 anos todas as suas áreas 

sofrem grandes mudanças estruturais, tecnológicas e até de missão e valores. 

Definitivamente, é como retornar para um ambiente de trabalho completamente 

novo: “Porque o ritmo que eu conheço do HC já não existe mais. Então agora são 

outras coisas, outras normas, outros cuidados, né.” (D1). 

 É imprescindível que as pessoas sejam apresentadas e integradas a esta 

nova instituição, mas alguns queixaram que isso não ocorreu. D9 relata ter solicitado 

várias vezes uma reintegração à instituição e um curso de atualização e que seu 

pedido nunca foi atendido.  
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C.2) Na atividade 

 As atividades de trabalho também estão em constante evolução e mesmo que 

não sejam mudanças tão expressivas ou visíveis quanto ao aspecto macro da 

instituição, têm mudanças de fluxos, materiais e os mais diversos avanços 

tecnológicos aos quais os indivíduos precisam ser apresentados. “Ah, mudou 

totalmente meu trabalho de enfermagem, em relação à medicação, em relação aos 

cuidados, mudou até o meu andar no PS, ‘aqui você pode andar, aqui você não 

pode, aqui você não pode, ali você pode.’” (D6) e “Mudou exatamente tudo, tudo, 

tudo. Eu acho que até por isso que eu não fui pra ala, porque eu queria muito ir pra 

ala, mas eu queria fazer um treinamento antes. Eu não queria porque mudou os 

materiais, as técnicas e tudo.” (D8). 

 Quando aposentado por invalidez a pessoa não tem capacidade e, portanto, 

não pode desempenhar atividades remuneradas. Dos 13 entrevistados apenas uma 

referiu que, apesar de não trabalhar, seguiu estudando na sua área (D13). Sendo 

assim, a realidade da grande maioria é estar completamente afastada do contexto 

profissional. 

Outro aspecto que implica em mudanças na atividade é a manutenção da 

incapacidade parcial que justifica as adaptações (restrições) nas atividades no 

retorno:“(...) mudou que às vezes eu tenho vontade de fazer coisas que eu não 

posso, né.” (D11). 

Aproveitamos este ponto para recordar que uma das entrevistadas (D7) que 

era auxiliar de enfermagem cancelou seu registro junto ao Coren-SP e no retorno 

passou a fazer atividades completamente diferente das anteriores: do cuidado ao 

paciente passou para atividades administrativas no setor de arquivo médico. 

 

C.3) Nos colegas/trabalhadores 

 Assim como mudam as instituições e as atividades, as pessoas também 

mudam muito em 10 anos. Mudaram os indivíduos que estavam aposentados e 

mudaram os colegas de trabalho que continuaram na empresa. E esta mudança não 
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se trata apenas de substituir pessoas, mas os indivíduos evoluíram pessoalmente e 

profissionalmente e, quando o desaposentado volta, pode inclusive encontrar 

pessoas conhecidas ocupando cargos mais elevados, como de liderança. 

Na temática deste tópico,D9 faz uma queixa que envolve a estabilidade dos 

funcionários estatutários. O relato é de que o vínculo que lhes confere estabilidade 

acaba por criar nas pessoas (colegas de trabalho) maior morosidade, falta de 

empenho e dedicação no trabalho, o que culmina na frustraçãodas expectativas 

daqueles que estão retornando ansiosos e cheios de sentimentos positivos para 

reiniciarno trabalho. 

Refere ter a impressão de que no passado as pessoas tinham mais 

entusiasmo e, após o seu retorno, quem volta disposto e empenhado a trabalhar é 

malvisto: “ai, quer se aparecer, quer ser chefe”(D9). Acredita que com o tempo a 

instituição foi perdendo o valor do trabalho em equipe. 

 

V. Perspectivas para o futuro 

 Ainda na entrevista foram abordadas perspectivas sobre o futuro profissional 

dos desaposentados. A partir das respostas analisada e com a confluência de 

padrões, foi possível formar a última categoria de análise deste grupo de 

entrevistados. 

 De forma prática e simplificada existem duas subcategorias que se referem 

aos indivíduos que pretendem permanecer trabalhando, e consideram ter 

capacidade para isso, e aqueles que apenas aguardam nova aposentadoria (seja 

por tempo de contribuição, por idade ou mesmo por invalidez). 

 

A) Intenção de manter-se trabalhando 

 Entre os indivíduos quepretendem se manter trabalhando, suas motivações 

ainda foram divididas em mais duas subcategorias: 
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A.1) Significado do trabalho na vida 

 Existem aqueles que continuam trabalhando e assim pretendem permanecer, 

por escolha espontânea, pela importância e pelo significado positivo que o trabalho 

traz para sua vida: “eu penso (em continuar trabalhando), tô ótima. Quando eu 

lembro (do afastamento)... Deus me livre... (...) Nossa, coisa mais horrível que tem 

ficar em casa. Deus me livre.” (D5). 

 D8 refere que os colegas se surpreendem com sua motivação de permanecer 

no trabalho, mas ela se sente como recuperando o tempo perdido do afastamento. 

Neste sentido temos inclusive pessoas já aposentadas que seguem 

trabalhando, como D7, que pensa que o trabalho é uma parte importante da sua vida 

e formador de sua identidade: “Você tá acostumada a trabalhar, mulher, eu trabalho 

desde que eu me conheço por gente, né? Então, né? Eu queria continuar sim.” (D7). 

 

A.2) Necessidade financeira 

  Contrastando com a subcategoria anterior, existem pessoas que 

permanecem no trabalho movidasexclusivamente pela necessidade financeira, como 

D1 que pretende continuar trabalhando mesmo após se aposentar para juntar 

dinheiro e consertar sua casa. Apesar de referir estar cansada, pretende seguir 

trabalhando por um pouco mais de tempo. 

 

B) Aguardando aposentadoria 

 Esta segunda subcategoria abrange as pessoas que seguem trabalhando 

devido à cessação da aposentadoria por invalidez e por falta de opção (seja por se 

sentirem incapacitadas/doentes ou por não terem motivação para o trabalho que 

exercem), já que dependem financeiramente do trabalho. 

Elas pretendem afastar-se definitivamente assim que puderem aposentar-se; 

a maioria já está próxima da aposentadoria: “(...) tô esperando a minha 

aposentadoria, né, que tá na mão do advogado. (...) se eu me afastar vai complicar 
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no meu... a minha aposentadoria, né? (...) Ah, vou trabalhando, quando não der eu 

passo no médico, né.” (D3) 

 Ressalta-se que o afastamento proporcionado pela aposentadoria por 

invalidez é um afastamento cheio de incertezas (possibilidade de retorno), enquanto 

a aposentadoria definitiva (que não tem o processo de revisão e possível cessação) 

traz mais segurança.  

D11 relata que a aposentadoria por invalidez é sempre um suspense: “‘nossa, 

a perícia é tal dia. Será que eu volto, será que eu não volto?’, ‘ai, quê que vai 

acontecer?’. Aí você fica, você sofre antecipado por uma coisa que, sabe. Que é 

óbvia, você tem que voltar a trabalhar.” (D11). A entrevistada ainda refere que seu 

sonho é sua aposentadoria definitiva para deixar o trabalho e ficar em casa tranquila. 

 D6, que está deslocada do seu setor em virtude da pandemia de COVID-19 

está aguardando a decisão judicial sobre sua aposentadoria, mas refere que se a 

resposta for negativa também não deseja continuar onde está. Uma vez julgado que 

deve permanecer trabalhando, a entrevistada pensa em solicitar ao HCFMUSP que 

volte para as atividades de sua função; quer trabalhar na área da enfermagem, 

porque acredita que isso lhe poupa o sofrimento que vive hoje. 

 D12, que dentre os entrevistados foi o que aparentou maior nível de 

sofrimento em virtude de seu adoecimento, ainda muito presente em sua vida, é 

quem parece estar mais longe da aposentadoria. Apesar de legalmente poder 

solicitar sua aposentadoria seis meses após a entrevista, o salário seria muito 

reduzido e inviável para seu sustento.  

Para ter uma aposentadoria equivalente a 75% do salário que recebe no 

HCFMUSP precisaria ainda se manter trabalhando por aproximadamente 10 anos. 

“Eu não aguento trabalhar, eu não sei se eu vou aguentar trabalhar 10 anos. Então o 

que eu penso assim, é ir... até realmente quando eu aguentar mesmo.” (D12). 
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5.1.4 Propostas de melhoria do processo de retorno ao trabalho 

 

 Finalizando os resultados obtidos através das entrevistas dos funcionários 

que retornaram ao trabalho após cessação da aposentadoria por invalidez, 

sintetizamos neste tópico algumas sugestões,observadas no decorrer das falas, 

para melhoria no processo de retorno. 

 Essas possibilidades de melhora foram relatadas especialmente no que se 

refere às duas instituições envolvidas no retorno, o INSS e o HCFMUSP. 

 Em relação ao INSS, foi sugerido: 

 Análise minuciosa do quadro cada pessoa: os peritos devem fazer uma 

avaliação cuidadosa dos periciados, atentando-se aos documentos levados 

para a perícia de revisão e solicitando, inclusive, exames complementares 

quando necessário; 

 Informação e suporte após a cessação da aposentadoria: o INSS deveria 

disponibilizar informações claras aos seguradossobre o que fazer após a 

cessação da aposentadoria (muito desconhecem que devem retornar 

imediatamente à empresa) e prestar suporte (assistência social) àquelas 

pessoas cujas empresas onde trabalhavam já não existem mais; 

 Informar possibilidade de cessação do benefício: os segurados devem ser 

esclarecidos, desde o momento da concessão da aposentadoria, sobre a 

possibilidade de cessação do benefício econsequente retorno ao trabalho e 

manter, conforme previsto em Lei, as avaliações periódicas para que a 

cessação não seja uma ruptura brusca e de tanto impacto na vida das 

pessoas. 

As sugestões direcionadas ao HCFMUSP estão listadas abaixo: 

 Tratar os desaposentados de forma mais cautelosa, respeitando seus 

sentimentos e tempo de afastamento: informar as chefias e equipes sobre o 

retorno para que preparem uma acolhida para o funcionário que está 

retornando e precisa ser reinserido no ambiente após o longo tempo de 

afastamento; 
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 Respeitar as restrições decorrentes do adoecimento: deve ser prioridade o 

estudo do local onde o funcionário será realocado para garantir que seja um 

ambiente propício e que tenha atividades que a pessoa consiga desempenhar 

sem sofrimento, para que se sinta valorizada e útil; 

 Reintegração ao ambiente de trabalho: ao reinserir as pessoasque estão 

voltando ao hospital, que é um ambiente completamente novo, deve-se 

oferecer cursos de atualização e informar os novos procedimentos e normas 

internas; 

 Criar vínculo de acompanhamento e oferecer assistência: deve ser uma 

prioridade a manutenção do vínculo entre o funcionário afastado e a 

instituição durante todo o período da aposentadoria por invalidez; e ainda,o 

hospital deve disponibilizar assistência adequada às necessidades de cada 

funcionário antes, durante e depois do afastamento. 

 

5.2GESTORES 

 

5.2.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

 Foram entrevistados 8 gestores da instituição que estiveram envolvidos no 

retorno ao trabalho de desaposentados por invalidez. Neste grupo temos desde 

gestores imediatos, que lidam cotidianamente com os funcionários,até pessoas que 

ocupam cargos mais altos na instituição, como os gerentes de RH (Tabela 4). 

Tabela 4 - Classificação dos gestores segundo cargo/função e setor de trabalho 

Gestores Cargo/Função Setor 

G1 Nutricionista chefe Serviço de Nutrição e Dietética InCor 

G2 Encarregado do setor Arquivo médico InCor 

G3 Diretor Arquivo médico/Registro PS ICr 

G4 
Farmacêutica 
encarregada 

Educação continuada da Divisão de Farmácia 
ICHC 
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G5 Gerente de RH CGPICr 

G6 Gerente Treinamento do CGPInCor 

G7 Gerente de RH CGP ICHC 

G8 Enfermeira chefe Ambulatórios, enfermarias e UTI1 ICHC 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
Notas:  
1Unidade de Terapia Intensiva 

 

5.2.2 Categorias temáticas e subcategorias 

 

 Devidoàs entrevistas deste grupo serem mais curtas e objetivas, após a 

análise dos dados e respeitando a variedade dos depoimentos, foram identificadas 

duas categorias temáticas e suas respectivas subcategorias relacionadas ao objeto 

deste estudo. A análise, de forma semelhante ao grupo dos desaposentados, foi 

feita com o apoio de uma planilha no programa Excel, para a qual foram deslocados 

os excertos das falas e, após leitura exaustiva, obtivemos as seguintes categorias. 

Quadro 3 - Categorias e subcategorias de análise das entrevistas dos gestores 

Categorias Subcategorias 

I. Questões institucionais: INSS e 

HCFMUSP  

A) Avaliação pericial criteriosa 

B) Predominância da autonomia do INSS em 

detrimento do HCFMUSP 

II. Adaptação dos indivíduos no 

retorno ao trabalho 

A) Contribuição no trabalho 

B) Dificuldades na gestão de tarefas 

C) Falta de motivação 

 

I. Questões institucionais: INSS e HCFMUSP   

 Esta primeira categoria se refere às duas instituições envolvidas no processo 

de retorno ao trabalho dos desaposentados, especialmente em relação ao INSS, o 

que pode, então, transcender as particularidades deste estudo para ser útil à 

sociedade como um todo.  
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A) Avaliação pericial criteriosa 

 Grande parte dos gestores não discordaram da importância do processo de 

revisão dos benefícios, porém ressaltaram a importância de uma avaliação criteriosa 

daquelas pessoas que realmente têm capacidade para retornar. O objetivo não deve 

ser simplesmente retornar sem se importar com o futuro profissional do indivíduo. 

 G7 refere que só deve ser desaposentado quem tem, além da capacidade, 

perfil para o trabalho. A entrevistada não acha correto, por exemplo, que a cessação 

dos benefícios seja realizada visando exclusivamente diminuir o ônus financeiro do 

INSS, sem pensar se o indivíduo conseguirá reintegrar-se ao trabalho ou culminará 

em demissão. 

 Mais uma vez os participantes do estudo se preocuparam com a seriedade 

das avaliações periciais em virtude do retorno de pessoas que não tinham condições 

de trabalhar.  

G7 recorda que recebeu em seu instituto uma pessoa que era trazida pela 

mãe, de fralda e muleta e que não conseguiu reinseri-la na instituição. Além do 

constrangimento ao indivíduo, não houve nenhuma chefia que dispusesse de 

atividade capaz de se adequar às limitações da funcionária. Se já era difícil a 

tentativa de adaptação à instituição, mais difícil foi conseguir encaminhá-la 

novamente ao INSS. Mesmo com documentação e relatos de vários profissionais da 

empresa, a instituição só concedeu novo benefício no sexto encaminhamento da 

funcionária. 

G6 também relata ter recebido funcionários usando drogas psiquiátricas que 

comprometiam sua cognição e até pessoas em estado catatônico, sem qualquer 

capacidade laborativa. Portanto, ressalta a importância de uma avaliação minuciosa 

pelo INSS, com critérios claros e objetivos para definir quem pode retornar ao 

trabalho.  

Outra entrevistada (G4) traz um caso de um funcionário desaposentado que 

permanece trabalhando em seu setor, a despeito de seu adoecimento que não foi 

reconhecido pelo INSS como incapacitante. Refere que ele tem crises que limitam 
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sua mobilidade e lhe obrigam andar muito lentamente, o que já lhe causou 

constrangimentos pela dificuldade de chegar ao banheiro associada aos seus 

problemas intestinais (também sintomas de sua patologia): “fere a dignidade, né?” 

(G4).  

 Outra questão é o longo tempo de afastamento sem reavaliação pericial, 

pessoas que ficaram muitos anos longe do trabalho acabam substituindoa 

importância do trabalho nas suas vidas; vão surgindo outras demandas e prioridades 

e quando há a exigência do retorno a vida profissional, esta já não tem mais sentido 

na sua vida pessoal. Além do fato de que quanto maior o tempo de afastamento 

maiores as mudanças no ambiente e maior o impacto no momento do retorno.  

 O processo deveria ser feito de uma forma mais planejada, segundo G5, 

porque o afastamento prolongado é muito impactante no retorno ao trabalho. Os 

desaposentados que a gestora recebeu foram pessoas que tiveram muitas 

dificuldades de adaptação. 

 

B) Predominância da autonomia do INSS em detrimento do HCFMUSP 

 Outra questão importante é a soberania da decisão do INSS sobre as 

empresas, neste caso, o HCFMUSP.Por uma questão de hierarquia, quando o INSS 

cessa o benefício a empresa tem poucos meios de recorrer ou reverter a decisão e 

se vê quase que obrigada a reinserir o indivíduo no cotidiano de trabalho, já que se 

não for realizado o retorno, a pessoa estará no limbo previdenciário (sem fonte de 

renda da empresa e do INSS). 

“Muitas vezes, você fica achando subterfúgios pra adaptar a pessoa, porque 

ela não tá capacitada mais pra isso, e de repente eles passaram a rédea e falaram, 

‘ó, toma, volta pra vocês’ (...) você foi obrigada a trazer essa pessoa de volta.” (G5). 

Fica sobre a governabilidade dos peritos previdenciários a concessão e a 

suspensão do benefício de aposentadoria por invalidez, não é uma coisa que cabe a 

empresa. “Primeiro eles colocam o funcionário numa condição de invalidez, depois 

reavaliam tudo isso e expõe eles no mercado novamente, ativamente, com 

diagnóstico de invalidez.” (G8). 
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 Somado a isso ainda há o fato do HCFMUSP ser uma empresa vinculada ao 

governo estadual, que contrata funcionários através de concursos públicos e tem 

seus cargos engessados às atividades descritas no edital de contratação. Ou seja, o 

trabalhador que, no retorno, necessita de adaptação das suas atividades laborais 

tem um rol limitado de atividades para desempenhar para que não recaia em um 

desvio de função.  

G6 queixa da pouca flexibilidade dentro da instituição, sugerindo ação de 

instâncias superiores para resolver este problema. Por exemplo, se um auxiliar de 

enfermagem não pode mais cuidar do paciente e a instituição tem toda esta 

avaliação bem documentada, deveria ser permitido a realocação em atividades 

compatíveis com suas limitações sem uma possível penalização da empresa. 

 Por fim, esgotadas as tentativas de reinserção do indivíduo no trabalho devido 

ao seu adoecimento e incapacidade laborativa, ainda há a dificuldade de, ao 

encaminhar a pessoa para nova perícia, provar ao INSS sua incapacidade. 

Não há um caminho para conversa entre o perito previdenciário e a empresa, 

mesmo na pessoa do médico do trabalho. O que resta é enviar pelo funcionário 

relatórios ou laudos que tentem comprovar a incapacidade e mostrem as tentativas 

de readaptação ao trabalho que foram realizadas. Enviando esta documentação pelo 

periciado, mais uma vez recaímos sobre a importância de o perito analisar 

cuidadosamente os documentos que lhe são apresentados, o que por vezes não 

acontece. 

 

II. Adaptação dos indivíduos no retorno ao trabalho 

 A segunda categoria extraída das falas do grupo de gestores diz respeito ao 

processo de readaptação dos indivíduos no trabalho depois de longo tempo de 

afastamento. 
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A) Contribuição no trabalho 

 Iniciamos este tópico trazendo um aspecto bastante positivo e importante no 

retorno ao trabalho: a visão dos gestores de valorização dos indivíduos que estão 

retornando, no sentido de proporcionarem um salto quantitativo e qualitativona 

equipe. G8 diz que“(...) ele é uma pessoa a mais que vai ajudar na escala dentro do 

que ele pode fazer. E dentro de uma instituição, várias áreas, tem muita coisa pra 

fazer, então um canto sempre vai ter pra ele”. 

 A maioria das pessoas que retornaram, apesar de algumas limitações, tinham 

capacidade de trabalho e puderam somar como força de trabalho na instituição. Isto 

faz ainda mais diferença porque as vagas que estes indivíduos ocupavam no seu 

vínculo HC, quando estão aposentados por invalidez, não são repostas, fazendo 

com que haja um déficit de funcionários no setor.  

 

B) Dificuldades na gestão de tarefas 

 Apesar de poderem contar com mais uma pessoa para realizar as atividades 

do cotidiano, não é fácil a tarefa de manejar os indivíduos e as demandas que estes 

são capazes de cumprir. Há que se ter uma atenção diferenciada a cada pessoa, 

conhecer suas habilidades, dificuldades e as limitações causadas pelo adoecimento.  

 Para quem exerce a função de gestão é um exercício de criatividade e 

dedicação, especialmente em casos de funcionários que, como recorda G4, têm 

uma quantidade importante de restrições que compromete seu desempenho junto à 

equipe. 

 Devido ao longo tempo de afastamento, muitas vezes as pessoas ficaram 

estagnadas na carreira profissional, não estavam acompanhando o avanço 

exponencial do setor da saúde, e precisaram voltar para um ambiente que, depois 

de tantas modificações, se tornou completamente desconhecido. Os gestores, 

portanto, precisam oferecer a capacitação, mas também compreender as limitações. 

Cabe a ressalva de que a adaptação das atividades deve ser criteriosa para não cair 

em um trabalho desvalorizado e sem sentido.  
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 G5 relata que no caso de pessoas com idade avançada, longo tempo de 

afastamento e pouca capacitação técnica é quase inevitável atribuir atividades de 

pouca responsabilidade. Os gestores precisam fazer adaptações e mesmo com 

adequações podem esbarrar nas limitações da própria pessoa, o que torna o 

trabalho muito difícil. 

 A gestora refere que a maioria das pessoas que recebeu são funcionários que 

não têm plena execução da atividade, mas estão no trabalho porque a empresa foi 

obrigada a recebê-los de volta. E confessa que, por vezes, precisa usar 

subterfúgios, como atividade “não nobres” para mantê-los produtivos. “Eu acho que 

não é bom nem pra autoestima dela e nem pro empregador que tem que ficar 

utilizando as pessoas dessa forma. Mas às vezes elas chegam de tal forma, tão 

despreparadas” (G5). 

 Além do investimento institucional no indivíduo que volta, para torná-lo pronto 

para o trabalho, ainda é necessária uma gestão de RH no sentido de direcionar os 

desaposentados para chefias que consigam fazer a adaptação de suas equipes para 

reinseri-los. Há aqueles gestores resistentes que, por exemplo, não aceitam pessoas 

com restrições no seu time, se insistir, nestes casos as chances de o retorno ser 

positivo são quase nulas: “(...) tem chefia que não quer, então eu acho que a maior 

dificuldade é: como mapear as lideranças, pra que as lideranças entendam que 

aquele funcionário, ele pode trabalhar, e que elas queiram recebê-los?” (G7). 

 G7, que por ser gerente de RH tem uma visão mais global, ainda ressalta que 

é mais fácil retornar um funcionário com restrição para as áreas que praticam o 

exercício da educação continuada e treinamento constante, como farmácia, 

fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem e nutrição, do que para áreas 

administrativas e de apoio. Estas últimas, apesar de terem atividades que 

aparentemente exigem menos dinamismo e relação interpessoal (com pares e 

pacientes, por exemplo), acabam se mostrando mais engessadas para adaptações 

aos trabalhadores.  

 A educação continuada, na visão de G7, acaba “abrindo a mente” dos 

gestores para pensar em mais possibilidades de tarefas e de treinamento que 

permitam o retorno do indivíduo ao trabalho. 
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 E uma vez treinados e bem adaptados ao posto de trabalho para o qual 

retornaram, há também a questão da maioria dos desaposentados serem pessoas 

que ainda têm a sua doença em curso ou em tratamento, o que implica na 

necessidade de alguns afastamentos do trabalho. Mais uma vez os gestores 

precisam usar suas habilidades para que, durante os afastamentos, os demais 

colegas não fiquem sobrecarregados.  

 A principal questão das restrições de atividades laborativas é exatamente 

esta: os conflitos com os pares que se sentem sobrecarregados e julgam que os 

restritos são privilegiados. Se não há uma boa gestão de equipe, tudo se torna uma 

competição, onde não há vencedor. 

G1 expõe que os funcionários que não têm restrições começam a pleitear a 

vaga ocupada pelo colega, para poder desempenhar uma atividade que julgam ser 

mais fácil ou mais leve. 

 O posicionamento da chefia na instrução e na condução da equipe faz a 

diferença. Uma liderança que faz seus funcionários refletirem a respeito de quanto 

trabalho aquele colega restrito já fez pela equipe antes de seu adoecimento ou 

envelhecimento e que este pode ser o futuro de tantos outros, acaba despertando a 

empatia.  

 Na verdade, é assim, uma coisa que nós temos aqui 
em grande escala são funcionários com restrição, e aí eu 
parto do princípio... do discurso, né, se ele vem com uma 
restrição, eu tenho que direcionar... eu também redireciono 
a equipe, e eles têm que aceitar o colega com as limitações 
que ele tem, porque poderia ser eu, poderia ser você. Eu 
falo... eu deixo isso bem claro pro funcionário, que 
independente dele ter restrição ou não, ele é um 
funcionário, e a gente vai adaptar e respeitar. E a equipe, no 
geral... quando eu recebi... eu recebi uma funcionária e eles 
receberam superbem, não teve problema nenhum, porque 
eu deixo orientado que hoje sou eu, amanhã é você, e a 
gente tem que respeitar o outro. (G8) 

O cenário ideal para melhorar a sobrecarga da equipe no contexto das 

restrições seria um acréscimo de funcionários na instituição, mas, segundo a equipe, 

não é o que acontece na realidade do HCFMUSP. Portanto, fica clara a 

complexidade do trabalho destes profissionais que precisam atender as expectativas 

dos desaposentados, da equipe que os recebe e da instituição que necessita da 

força de trabalho de todos.  
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C) Falta de motivação 

 Para finalizar a categoria, foi ressaltada a importância da motivação do 

desaposentadocomo fator de sucesso para o processo de retorno ao trabalho. Entre 

os funcionários que retornaram sem vontade de trabalhar, mas apenas pela 

imposição do INSS que se deu através do fim do benefício, os gestores relataram 

maior dificuldade de inserção no contexto do trabalho.  

Essas pessoas estavam contrariadase sem a motivação para ajudar o 

processo a engrenar: “Ruim porque ela voltou descontente, então ela não 

desempenhava... não se esforçava pra aprender. Então é ruim, e isso pode afetar a 

equipe (...)” (G3).  

A resistência da pessoa que não gostaria de retornar, somada ao processo de 

recurso que por vezes movia contra o INSS também foi um desafio aos gestores. G5 

recorda que precisava trabalhar com o psicológico dos indivíduos, mostrando que o 

retorno não era uma decisão da empresa, mas que poderiam evoluir juntos e da 

melhor forma naquele processo. Ainda assim houve um caso no seu setor que não 

teve sucesso. 

Mais do que culpar o profissional pela falta de motivação, melhor seria 

entender sua causa. Talvez a principal questão relacionada a essa desmotivação no 

retorno seja o longo tempo de afastamento e a perda da identidade profissional.  

A pessoa já não vê mais sentido no trabalho, ele já não faz mais parte da sua 

vida há muitos anos (rememoramos que do grupo de desaposentados todos ficaram 

afastados por no mínimo dez anos).A perda de valor no trabalho associado à doença 

do indivíduo pode ser deprimente e revoltante para o funcionário, segundo G4. 

 

 

 

5.2.3 Procedimentos adotados no retorno ao trabalho 
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Neste tópico descreveremos alguns procedimentos adotados pelos gestores 

no retorno ao trabalho para que o processo fosse mais positivo e menos doloroso. 

Ressalto que na metodologia descrevemos o POP vigente na instituição e que era 

também voltado para o retorno ao trabalho dos desaposentados, portanto, aqui o 

objetivo não é reescrevê-lo, mas fazer ressalvas pontuais. 

A começar pelo fato de que no roteiro de entrevistas aplicado aos gestores 

havia uma questão que perguntava se o processo de retorno ao trabalho de pessoas 

que passavam pouco tempo afastadas era o mesmo daqueles que tinham um longo 

afastamento, como no caso dos desaposentados. A maioria dos gestores informou 

que afastamentos longos têm manejo diferente porque quando as pessoas voltam 

há uma grande diferença no contexto do trabalho que necessita ser compensada 

(com treinamento ou redirecionamento de atividades, por exemplo) para o retorno ter 

sucesso. 

Apenas dois gestores imediatos que trabalham em atividades exclusivamente 

administrativas, referiram não haver diferenças conforme o tempo de afastamento. 

Voltamos ao ponto discutido anteriormente por uma gestora de RH (G7) que 

informou maior dificuldade de adaptação de tarefas em setores administrativos ou 

operacionais, especialmente pela falta da educação continuada. 

G4, que trabalha com treinamento de profissionais, ressaltou a importância de 

habilitar o funcionário acerca das mudanças no trabalho, mas também de realizar 

uma entrevista que permita que ele exponha suas dificuldades, suas aptidões e seus 

interesses e que tudo isto seja valorizado no momento de selecionar seu local e 

suas atividades no trabalho. O apoio da chefia e dos colegas também é essencial na 

acolhida.  

(...) ele chega, a gente faz uma entrevista, vê o 
tempo que faz que ele tá afastado, o que ele fazia, como 
que ele tá se sentindo, o que ele se sente em condições de 
fazer. Às vezes vem aquelas restrições do CeAC, ‘não pode 
levantar três quilos’, ‘não pode fazer movimento de vai e 
vem’, a pessoa fica aqui na educação até a gente encontrar 
um local onde ela possa se adaptar. (G4) 
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Dos 3 institutos que tivemos gestores entrevistados (ICHC, InCor e ICr), 

apenas o InCor desenvolvia efetivamente o papel dos CGPs previsto no POP 

disponibilizado pela instituição.Enquanto nos demais os CGPs faziam uma atividade 

apenas de apoio e deixavam a acolhida do funcionário a cargo das assistentes 

sociais do NGP e dos gestores, no InCor havia um trabalho intenso do setor de 

treinamento aliado ao recrutamento e seleção (que fazem parte do CGP). Eles 

levantavam o histórico profissional do funcionário de antes do afastamento e, em 

posse disto, conversavam com o trabalhador para definir possíveis locais de trabalho 

para o retorno.  

Após a conversa com o funcionário partiam então para entrevistas com a 

chefia que acreditavam ser adequada para recebê-lo. Quando tudo corria bem, o 

funcionário iniciava no trabalho e persistia com o acompanhamento do CGP por três 

meses, quando havia uma nova conversa com os envolvidos para definir finalmente 

se havia ocorrido a adaptação ou se o processo deveria recomeçar em outro setor. 

É válido ressaltar que o CGP do InCor também fazia pesquisa de frequência 

do profissional e se atentava para não haver disparidade de salários no setor onde 

estavam reinserindo o funcionário. Quando relacionamos essas informações a 

respeito do cuidado do CGP do InCor com os quatro desaposentados que 

retornaram para este instituto, percebemos que todos eles relataram estar satisfeitos 

com seus trabalhos.  

 

5.2.4 Propostas de melhoria do processo de retorno ao trabalho 

 

Finalmente, de forma semelhante ao realizado com o grupo dos 

desaposentados por invalidez, destacamos das falas dos gestores algumas 

sugestões para a melhora do processo de retorno ao trabalho conforme seu ponto 

de vista. 
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 Apoio do RH: foi destacada a importância do atendimento personalizado do 

RH aos funcionários, para orientar o melhor local de trabalho e fazer essa 

intermediação com a chefia; 

 Apoio da psicologia: mencionou-se também a importância do apoio 

psicológico aos profissionais que estão retornando, já que se trata de uma 

mudança brusca na vida e muitas vezes contra sua própria vontade; 

 Flexibilização de atividades: que seja possível a instituição flexibilizar as 

atividades dos funcionários que retornam de acordo com suas limitações 

podendo inclusive trocar a função, se necessário for; 

 Avaliação criteriosa do INSS: realização de perícia cuidadosa por parte dos 

peritos do INSS avaliando de fato a capacidade de trabalho do indivíduo para 

a função na qual ele foi contratado e ainda considerando o impacto dos anos 

de afastamento sobre sua vida profissional. 

 

5.3PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA DE RETORNO AO 

TRABALHO DO HCFMUSP 

 

5.3.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

 Neste grupo estão os profissionais que atuaram executando o programa de 

retorno ao trabalho vigente no HCFMUSP na época da revisão em massa dos 

benefícios. Dentro de seu escopo de trabalho, atuavam em algum momentodo 

processo que envolvia a acolhida destes trabalhadores. Foram entrevistadas oito 

profissionais, todas mulheres. A intenção foi diversificar o tanto quanto possível as 

profissões, conforme descritas na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Classificação dos profissionais segundo a função, o tempo de trabalho na instituição e o 
grau de satisfação com a profissão 

Profissional Função Satisfação com sua profissão 

Tempo de 
trabalho no 
HCFMUSP 

(anos) 

P1 Médica do trabalho 
Satisfeita, mas espera por 
melhoras 

7 

P2 Psicóloga do trabalho 
Satisfeita, mas espera por 
melhoras 

2 

P3 Assistente social Satisfeita 8 

P4 Assistente social 
Satisfeita, mas espera por 
melhoras 29 

P5 Psicóloga do trabalho Satisfeita 2 

P6 Médica do trabalho 
Satisfeita, mas espera por 
melhoras 11 

P7 Psicóloga do trabalho 
Satisfeita, mas espera por 
melhoras 

21 

P8 Terapeuta Ocupacional 
Satisfeita, mas espera por 
melhoras 

2 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

Os indivíduos deste grupo de pesquisa também foram questionados sobre 

sua satisfação em relação a profissão que escolheram e ao tempo de trabalho no 

HCFMUSP, este último contado da admissão, até o momento da realização da 

entrevista (março/2021). Apenas P8 não trabalhava mais na instituição no momento 

da entrevista (desligou-se em 2019), mas foi convidada a participar do estudo por 

ser a Terapeuta Ocupacional que participou do programa de retorno ao trabalho na 

época em que este esteve vigente. 

Em relação à satisfação com a profissão, a maioria dos indivíduos, apesar de 

não se declarareminsatisfeitos, anseiam por mudanças, especialmente no sentido de 

um melhor reconhecimento profissional. 

Devido à diversidade de funções, os entrevistados também foram 

questionados sobre as atividades que desempenhavam e a forma de avaliação do 

funcionário no seu atendimento (Tabela 6). Essa avaliação, na maioria das vezes, foi 

realizada de forma individualizada e sem a padronização através de questionários 

ou instrumentos. 

 

 



106 
 

 

Tabela 6-Caracterização das atividades desenvolvidas, forma de atendimento dos profissionais 
entrevistados e suas percepções sobre a avaliação dos peritos da previdência 

Profissional 
Atividades relacionadas ao 

retorno ao trabalho 

Avaliação do 
funcionário no seu 

atendimento 

Impressão 
sobre a 

avaliação dos 
peritos 

P1 
Atendimento ocupacional dos 
funcionários em retorno ao 
trabalho 

Individualizada, por 
vezes com auxílio 
de instrumento 

Discorda 

P2 
Acompanhamento de 
demandas psicológicas 
relacionadas ao trabalho 

Individualizada e 
sem auxílio de 
instrumentos 

Discorda 

P3 
Suporte no afastamento e 
retorno envolvendo os trâmites 
da empresa e previdenciários 

Orientação 
individual e 
aplicação de 
questionário 

Concorda na 
maioria dos 
casos 

P4 

Mediação da roda de conversa 
entre os desaposentados e 
apresentação do hospital na 
reintegração 

Orientação coletiva Concorda 

P5 
Acompanhamento de 
demandas psicológicas 
relacionadas ao trabalho 

Individualizada e 
sem auxílio de 
instrumentos 

Concorda 

P6 
Atendimento ocupacional dos 
funcionários em retorno ao 
trabalho 

Individualizada e 
sem auxílio de 
instrumentos 

Concorda na 
maioria dos 
casos 

P7 
Acompanhamento de 
demandas psicológicas 
relacionadas ao trabalho 

Individualizada e 
sem auxílio de 
instrumentos 

Discorda na 
maioria dos 
casos 

P8 

Avaliação da situação de 
trabalho, acompanhamento das 
atividades realizadas, discussão 
e devolutiva dos casos 

Individualizada e 
sem auxílio de 
instrumentos 

Discorda na 
maioria dos 
casos 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

Solicitamos que, considerando os casos que atenderam, os profissionais 

pudessem expressar sua opinião sobre a avaliação dos peritos que realizaram a 

perícia previdenciária e desaposentaram os funcionários do HCFMUSP sendo esta 

impressão bastante variada. Metade dos entrevistados concordaram com a 

desaposentação dos casos que atenderam e a outra metade discordava, o que 

mostra a dificuldade e a subjetividade da avaliação (Tabela 6). 
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5.3.2 Categorias temáticas e subcategorias 

 

 Analisando as entrevistas realizadas com os profissionais do HCMFUSP, 

chamou a atenção uma visão mais técnica do processo de retorno ao trabalho 

evidenciada nas falas. Foram identificadas três categorias temáticas e suas 

respectivas subcategorias também relacionadas, como nos grupos anteriores, ao 

objeto de estudo. A análise continuou sendo feita com o apoio de planilha no 

programa Excel, para a qual foram deslocadosos excertos das falas com 

consequente construção das categorias e subcategorias que serão tratadas a seguir. 

Ressalto que ao final deste tópico não serão elencados, como nos dois 

grupos anteriores, propostas de melhoria para o processo de retorno ao trabalho, 

isto porque essas propostas foram assuntos centrais nas entrevistas e serão 

abordadas dentro das categorias de análise. 

Quadro 4 - Categorias e subcategorias de análise das entrevistas dos profissionais que participaram 
do programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP 

Categorias Subcategorias 

I. Avaliação e manejo da 

incapacidade pelos profissionais 

envolvidos no processo de 

retorno ao trabalho 

A) Equipe multidisciplinar: organização e ação 

B) Participação dos gestores e dos pares 

C) Avaliação pelos profissionais do INSS 

C.1) Critérios utilizados 

C.2) Importância da reavaliação 

II. Aspectos de um programa de 

retorno ao trabalho 

A) Organização e abrangência do programa 

B) Processo de retorno ao trabalho: antes, 

durante e depois 

III. Experiência de retorno ao 

trabalho 

 

A) Aspectos positivos 

A.1) Utilidade e organização na vida 

A.2) Oportunidade de recomeço 

A.3)Acolhimento e apoio através do 

programa de retorno ao trabalho 

B) Dificuldades no retorno ao trabalho 

B.1) Falhas na comunicação 

B.2) Incertezas na evolução 
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B.3) Ausência de vínculo com o trabalho 

B.4) Retorno para ambiente inadequado 

B.5) Prejuízo de habilidades 

B.6) Contrariedade no retorno ao trabalho 

 

I. Avaliação e manejo da incapacidade pelos profissionais envolvidos no processo de 

retorno ao trabalho 

 Iniciamos as categorias deste grupo tratando dos próprios profissionais 

envolvidos neste processo de retorno. É evidente a importância de cada ator, 

mesmo que a princípio os papéis possam não ser tão claros. Nesta categoria estão 

agrupadas as subcategorias de análise que se referem a estes profissionais, não só 

aos que atuam no programa de retorno ao trabalho da empresa, mas a todos os 

envolvidos no processo. 

 

A) Equipe multidisciplinar: organização e ação 

 Um programa de retorno ao trabalho será idealmente executado por uma 

equipe multidisciplinar que pode ser composta pelo médico do trabalho, psicólogo do 

trabalho, ergonomista, técnico de segurança, terapeuta ocupacional (TO), assistente 

social e outros, segundo P1.  

Ela ressalta a importância da participação do serviço social, por questão do 

acolhimento e fornecimento de orientações, e do RH como representante da 

empresa para viabilizar a formalização e validar as possibilidades burocráticas que 

envolvem o retorno à instituição. Entre ergonomista, técnico de segurança e TO, a 

entrevistada reforça que, a grosso modo, suas principais contribuições técnicas para 

a equipeestãona avaliação pormenorizada do posto de trabalho e das atividades. 

 P3, que é assistente social e exerce um trabalho de primeira acolhida dos 

desaposentados de volta ao HCFMUSP diz que foi a sua equipe que percebeu a 

necessidade de uma atuação diferenciada com os desaposentados e alertou os 

demais envolvidos no processo, o que originou a elaboração do programa. “Então o 

atendimento foi normal, só que a gente começou a verificar que tinha que ter uma... 
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um olhar diferenciado, porque eram pessoas que tavam muito tempo afastadas, né?” 

(P3). 

 A equipe multidisciplinar é quem vai receber e auxiliar na readaptação do 

trabalhador ao trabalho, ela deve conduzir e participar de forma ativa sobre as 

decisões que envolvem o local de trabalho e a execução das atividades pelo 

trabalhador: “É uma situação de estresse pra quem tá lá, né, é complicado, e pra 

gente também, né. Como é que vai readaptar, botar aquela pessoa, inserir essa 

pessoa numa função...” (P1). 

 É importante uma análise da situação individual de cada desaposentado que 

retorna pelos membros da equipe multidisciplinar para a discussão em equipe e 

decisão sobre o caminho a ser percorrido. P1 defende que só depois desse 

planejamento em equipe é que o funcionário deveria ser convocado para o retorno 

propriamente dito. 

 A referida entrevistada ainda defende que um dos profissionais da equipe 

assuma a coordenação do caso para melhor andamento do processo. Esta é 

inclusive uma crítica que faz ao HCFMUSP, pois acredita que se cada caso fosse 

estudado e discutido sob a gerência do serviço social, e só depois realizasse o 

exame de retorno ao trabalho, poderiam ter mais sucesso. 

 Especificamente no HCFMUSP, como rememora P6, há a possibilidade de o 

atendimento assistencial ser realizado dentro da própria instituição, por médicos que 

executam a parte assistencial. Isto facilita ainda mais a integração e discussão 

emequipe, além da validação das impressões técnicas resultantes da avaliação. Em 

outras empresas, inclusive aquelas que fornecem convênio médico aos funcionários, 

essa parte do cuidado acaba por ficar desvinculada. 

 

B) Participação dos gestores e dos pares 

 Além da equipe já mencionada anteriormente, outro integrante fundamental 

do processo de retorno ao trabalho é o gestor, ele será a pessoa que fará o 

acolhimento no posto de trabalho e o treinamento adequado ao indivíduo. Há que se 

ter um olhar especial para estes atores. 
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 Na visão de P6, a equipe de trabalho não costuma ver esse funcionário que 

está retornando como um novo integrante, mas como aquele que estava afastado e 

que, por já ter trabalho um dia, sabe “se virar”.  As pessoas esquecem das 

mudanças nos processos e organização do trabalho que são o principal motivo da 

necessidade de recapacitação. Falta um amadurecimento desses conceitos nos 

colegas. 

 P5, que é psicóloga, ressalta que deveria haver uma preparação especial às 

chefias e aos colegas que vão receber e conviver com esse desaposentado que está 

voltando.  

Muitas vezes acaba acontecendo um choque neste primeiro encontro, visto 

que todos têm suas expectativas frustradas: o desaposentado que pensou que não 

retornaria mais ao trabalho e teve que retornar, e a equipe que o recebe com 

expectativas de ter alguém com plena capacidade de produção e terá que aprender 

a lidar com as possíveis limitações dos indivíduos. P5 pensa inclusive que poderia 

contribuir com o treinamento da equipe: 

(...) preparar as chefias e os colegas, esse lugar de trabalho 
pra entender porque essa pessoa tá voltando, porque não 
é... não é como uma contratação nova, uma pessoa que vai 
ter que ser readaptada ao trabalho, e ela tinha uma certeza, 
que ela não ia nunca mais voltar ao trabalho, que era essa 
ideia. Então preparar as pessoas, porque ela não vai vim 
com aquele gás de uma pessoa recém contratada, e meio 
que esperam isso. Então ela às vezes vem com alguma 
restrição... preparar esse lugar pra entender quem é essa 
pessoa (...). (P5) 

 P6 ressalta a importância dos gestores para o bom desempenho do 

programa. Ela expõe que, apesar de bem construído, o programa da instituição foi 

pouco divulgado e várias chefias não sabiam de sua existência, tampouco os demais 

profissionais que executavam o programa sabiam do desconhecimento dos 

gestores, e assim se formou uma lacuna pela falta de comunicação.  

A profissional ressalta que no âmbito do CeACeles estavam engajados para 

que o retorno fosse de sucesso, mas quando o funcionário ia para o local de 

trabalho, o vínculo se quebrava e não mais tinham notícias do que acontecia. 

Quando atendiam novamente o desaposentado,este trazia a informação de que as 

ações se resumiam às consultas com a equipe multidisciplinar, no setor aonde 



111 
 

 

retornavam pouco, ou nada, era feito. P6 reforça que os casos de sucesso 

geralmente eram de equipes coesas, com chefia engajadas, enquanto as chefias 

que desconheciam o processo tendiam ao fracasso. 

 

C) Avaliação pelos profissionais do INSS 

 Os peritos previdenciários, apesar de estarem em outra instituição, também 

são profissionais envolvidos no processo de retorno ao trabalho e acabam sendo os 

primeiros a terem contato com o segurado na condição de desaposentado. As 

subcategorias abaixo foram trazidas pelos profissionais da empresa destacando a 

importância também do que ocorre no INSS. 

 

C.1) Critérios utilizados 

 Mais uma vez é lembrada a importância da avaliação cuidadosa, criteriosa e 

integral dos peritos no momento da perícia de revisão do benefício, já que está nas 

mãos deste profissional médico a decisão sobre uma grande e importante parte do 

futuro das pessoas.  

P1 destaca que já teve experiência como médica perita no INSS e julga que a 

instituição que deveria ser responsável por acolher e avaliar de forma 

pormenorizada a capacidade dos segurados dentro das funções que exercem. Esta 

entrevistada pensa que isso vem sendo transferido para as empresas, o que é 

extremamente preocupante, pois são mencionados casos em que,no momento da 

desaposentação, a empresa que o indivíduo trabalhava não mais existia. 

P1 ainda ressalta que o INSS tem estrutura para avaliação adequada, mas, já 

que não o faz, os casos de sucesso na readaptação ao trabalho são de mérito 

exclusivo dos profissionais da empresa.  

 É quase unanimidade nas falas a necessidade de melhores critérios na 

avaliação da desaposentação, porém todos julgam que estes critérios devem ser 

individualizados para cada periciado e, sendo assim, acabam por ser extremamente 
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subjetivos e sem padronização, ficando a cargo dos peritos a decisão: “(...) mas eu 

acho que teria que ter um olhar um pouquinho mais... sabe? Específico pra 

situações específicas, pra não causar esse sofrimento” (P4). 

 Este grupo, tal qual os anteriores, também levantou suspeitas sobre o 

processo de revisão dos benefícios. Pensaram ser uma medida drástica para 

“desafogar as contas vermelhas” (P2), fazer esse retorno “de baciada” (P4), como 

uma “forçação de barra”. P4 imagina que o segurado que está na ponta do processo 

deve se sentir desacreditado pelo INSS. 

 A desconfiança chegou também aos segurados. P7 rememorou uma questão 

cultural que é a chamada simulação de incapacidade no momento da perícia para 

gozar de um benefício que não deveria fazer jus. Por ser uma questão relativamente 

frequente no meio previdenciário, os peritos acabam ficando céticos e resistentes 

nas avaliações. Mas, também, a capacidade técnica dos peritos para avaliar os 

diversos casos que atendem respeitando a integralidade do indivíduo foi 

questionada.  

P5 tem dúvidas sobre a qualificação dos peritos para avaliar mais do que a 

capacidade física, mas também psíquica. Na mesma linha, P7 não acha adequado, 

por exemplo, que um médico oncologista ou pediatra avalie casos referentes à 

saúde mental. 

Ampliando a discussão, P8 trouxe o questionamento desta ação ser mais 

uma política no âmbito do enfraquecimento da saúde do trabalhador. Algo que vai 

além dos peritos e talvez do próprio INSS e que chegam a todos apenas as 

determinações para cumprir. 

  

C.2) Importância da reavaliação 

 Por outro lado, também foi bastante mencionada a importância da reavaliação 

dos desaposentados por invalidez no prazo descrito em Lei, a cada dois anos. É um 

fato claro que a absoluta maioria dos doentes pode melhorar e recuperar sua 

capacidade de trabalho. 
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 No grupo de desaposentados deste estudo vimos a variedade de doenças 

que podem gerar uma incapacidade que mereça a aposentadoria, porém, poucas 

são as doenças que, em sua história natural, não tem períodos de remissão, 

melhora ou até mesmo cura. Isso se torna ainda mais factível com o avanço da 

ciência na área da saúde.  

 Realizar essa avaliação periódica a cada dois anos, mantém na pessoa a 

expectativa de retomar sua vida produtiva, e tira do momento do retorno ao trabalho 

o possível sentimento de sofrimento causado, em grande parte, pela mudança 

brusca de vida. 

 Outra questão importante é que essa reavaliação e desaposentação,não 

necessariamente tem, como fim imediato, o retorno ao trabalho. O INSS tem 

também dentro do seu escopo legal, a possibilidade de encaminhar o indivíduo para 

reabilitação profissional, um programa no qual ele capacita o indivíduo que não tem 

condições de exercer sua profissão de origem, para que trabalhe em outra atividade 

mais adequada para si. P3 recorda isso como um caminho possível e mais 

adequado em alguns casos, mas que foi pouco pensado pelos peritos. 

 P6 vai ainda mais fundo no assunto, defendendo que a não reavaliação pode 

tirar, dos indivíduos com capacidade laboral,o direito de trabalhar:“muitas pessoas 

se sentem felizes e se sentem como parte da sociedade quando tão trabalhando” 

(P6). A profissional reforça o coro de uma avaliação em prazo mais curto, de no 

máximo dois anos. 

 

II. Aspectos de um programa de retorno ao trabalho 

 Um dos assuntos centrais abordados nas entrevistas com os profissionais da 

empresa que atuavam no programa de retorno ao trabalho foi o próprio programa. 

Eles, como parte integrantedaquele, conseguem ver os acertos, erros e o valor de 

cada ação dentro do contexto.  
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A) Organização e abrangência do programa 

 Um programa de retorno ao trabalho especial e com ações diferenciadas para 

indivíduos com longo afastamento já pode ser visto como necessário a partir de seis 

meses de afastamento, segundo P6. Pelo grande tempo de afastamento, o indivíduo 

deve ser reintroduzido na empresa de forma semelhante a uma admissão. 

 A empresa precisa estar organizada, com os fluxos estruturados e seus 

profissionais preparados para colocar em prática aquilo que já foi mencionado sobre 

as atribuições de cada ator envolvido no processo.  

 A equipe multidisciplinar deve atuar de forma integrada, contar com a 

participação de colegas e gestores para seguir seu plano de ação. Algumas 

questões elencadas por P8 como fundamentais no processo de retorno são a 

interlocução de todos os atores envolvidos, a presença de um olhar profissional 

atento que acompanhe os indivíduos no local de trabalho e a autonomia dos 

profissionais do SESMT para propor ações e contar com a validação e o apoio da 

instituição e dos pares. 

 A entrevistada refere que sentia falta do trabalho em equipe no HCFMUSP. 

Relata que os problemas e soluções eram muito individuais, era sempre a restrição 

ou a limitação de um trabalhador específico. Não havia uma discussão, por exemplo, 

do que poderia ser modificado para prevenir o adoecimento dos pares.   

 Outra questão da instituição era que dos integrantes da equipe 

multiprofissional, apenas a TO que acompanhava os trabalhadores no trabalho. As 

demais pessoas que discutiam as atividades ou que propunham a restrição, não 

tinham essa vivência.  

 P8 entende como um processo muito complexo que, em sua opinião, apesar 

da existência do programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP, este acabava 

sendo reduzido a ações simplistas, as vezes resumido ao exame de retorno ao 

trabalho, completamente médico-centrado, ou como mero cumprimento da 

legislação. 
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 A entrevistada pensa que o processo de retorno deve ser algo muito mais 

amplo, com uma interlocução maior entre os atores do processo e garantindo a 

permanência do trabalhador no trabalho e com saúde.  

 A profissional continua defendendo que o retorno podeter uma conotação 

muito maior, ser um momento para rever questões do trabalho que podem ser 

adoecedoras, de ordem física ou mentais. Esta também pode ser a ocasião para 

avaliar a organização do trabalho.  

Muitas vezes o trabalhador que retorna precisa de restrições no desempenho 

de suas atividades, o que acaba sendo tratado como individual. Surge, então, a 

provocação de que se seu adoecimento foi provocado pelo trabalho e resultou nas 

restrições, não seria a hora de rever o método de trabalho e tudo que o envolve? 

 (...) eu enxergo também o retorno ao trabalho como 
uma oportunidade de você rever e transformar algumas 
questões assim, no âmbito do trabalho mesmo, então desde 
condição física em ambiente de trabalho, até como esse 
trabalho é estruturado, que tipo de atividade você precisa 
fazer pra dar conta desse trabalho, quantidade de pessoas 
pra fazer essa... dar conta dessa demanda, enfim. (P8) 

 Outra questão importante destacada pela maioria dos profissionais é a 

comunicação entre os atores envolvidos no processo de retorno. Primeiramente que 

haja um programa claro, em que sejam especificados os papéis e ações de cada 

indivíduo dentro dele, e que ele seja divulgado para todos, para que cada um possa 

saber o que lhe cabe. 

 No programa do HCFMUSP, P2 acredita que essa divulgação foi falha. 

Descobriu, por exemplo, a atuação da assistente social na roda de conversa, apenas 

na ocasião da entrevista deste estudo. “E aí, tipo, ficou meio que... meio 

Frankenstein, cada um faz sua parte e acabou.” (P2). E continua: “(...) fica muito 

solto nisso, porque aí fica só entre os gestores, os chefes que decidem o que vai ser 

feito. Mas aí as pessoas que estão colocando o trabalho em prática não sabem o 

que tá fazendo no todo, sabem sua parte só.”(P2). 

 Como extensão dessa comunicação, é fato que o funcionário que está 

retornando deve ser acompanhado de perto durante toda a sua adaptação. Não 

basta colocá-lo na área, o seguimento e, principalmente, a devolutiva dos que estão 
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na ponta do processo (desaposentado e equipe que trabalha com ele) podem 

serfonte de reestruturação e crescimento para o programa, apontou P4. 

 

B) Processo de retorno ao trabalho: antes, durante e depois 

 Um programa de retorno ao trabalho, como dito anteriormente, vai muito além 

do momento de voltar ao trabalho propriamente dito, ele deveria iniciar antes do 

afastamento e só terminar depois da estabilização do indivíduo trabalhando de forma 

saudável.  

 Um aspecto importante e já mencionado é a conscientização da possibilidade 

de retornoapós a aposentadoria por invalidez. Também cabe a empresa trabalhar 

este fato com o desaposentado, antes e durante seu afastamento.Lembrá-lo que 

ainda há um vínculo que os liga e que a possibilidade de retorno é real e deve ser 

vista como sinônimo da melhora da sua saúde e da recuperação da capacidade de 

trabalho.P3 pensa que a reintegração é muito importante, mas que esse trabalho de 

conscientização do vínculo durante o afastamento é primordial. 

 O afastamento, na maioria das vezes não é resultado de uma coisa repentina, 

o adoecimento também costuma ser um processo, o que permite, como chamado 

por P8, “a construção do adoecimento junto com o trabalhador”.Muitas pessoas 

sofrem pelo afastamento e perdem parte de sua vida que está relacionada a 

profissão, é papel da empresa apoiá-las nisso,além de ampararno tratamento e na 

reabilitação.  

Se a empresa faz parte (de forma positiva) do processo de afastamento, 

tende a fazer parte de maneira fácil no retorno.E então, conforme for recuperando a 

capacidade, mais uma vez o processo de retomadado trabalho pode ser construído 

a várias mãos. 

A empresa pode participar da reabilitação do indivíduo e quando ele estiver 

recuperando sua capacidade, começar a pensar nas possíveis atividades que 

poderia desempenhar, em estabelecer contato com a chefia e ir reinserindo 

lentamente o trabalhador de volta ao trabalho. 
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 O motivo do afastamento deve também ser investigado se pode estar 

relacionado ao trabalho. Os indicadores de saúde e adoecimento da empresa devem 

ser construídos e revisitados para que sejam utilizados de forma a prevenir mais 

adoecimentos. Se um trabalhador já adoeceu, além de auxiliá-lo em sua 

recuperação, é possível prevenir que seus pares também precisem se afastar. 

Estudar a dinâmica e a organização do trabalho pode trazer importantes reflexões e 

oportunidades de mudança. 

P8 recorda que para falar de promoção à saúde é necessário um diagnóstico 

situacional robusto e que isso envolve a situação de trabalho como um todo. Não 

apenas o posto de trabalho, mas as relações e pessoas inseridas nessa dinâmica, 

atuação de chefia, sobrecarga de trabalho, divisão de trabalho e outros. 

 P1 chamou atenção para o período de readaptação previsto no programa de 

retorno ao trabalho do HCFMUSP. Segundo ela, o funcionário que retornava após 

um longo afastamento deveria ficar 30 dias em readaptação, fazendo cursos, 

recapacitação e conhecendo novamente a empresa em tudo que havia mudado. A 

entrevistada reforçou que não necessariamente sejam 30 dias, mas que esse 

período de reintegração e retomada gradual das atividades é muito importante.P2, 

por sua vez, relacionou esse período de 30 dias de adaptação com o tempo 

necessário para dar entrada em um novo benefício na previdência caso o retorno 

não tivesse sucesso.  

Retomando o aspecto dos indicadores no período após retorno ao trabalho e 

da manutenção de um trabalho com qualidade e saúde, P1 sugere por exemplo, que 

se verifique um possível aumento no número de acidentes de trabalho após o 

retorno para avaliar a eficiência da capacitação. 

 

III. Experiência de retorno ao trabalho 

 Finalizando as categorias construídas a partir das entrevistas do grupo dos 

profissionais, fazemos uma passagem rápida sobre o ponto de vista que estes 

indivíduos têm sobre a experiência de retorno ao trabalho dos desaposentados por 

invalidez.  
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 Ressalto que, apesar de várias subcategorias, essas talvez sejam menos 

aprofundadas do que as discutidas quando analisadas as entrevistas dos 

desaposentados, que foi o grupo que, com toda a intensidade, viveu a experiência 

de retorno. 

 

A) Aspectos positivos 

 Alguns aspectos positivos relacionados ao retorno ao trabalho no ponto de 

vista dos profissionais estão relacionados abaixo. 

 

A.1) Utilidade e organização na vida 

 Tendo o trabalho um papel central na vida do indivíduo adulto e fazendo parte 

da sua identidade na sociedade, o momento do retorno ao trabalho pode e deve ser 

visto muito além do sofrimento. Trabalhar pode trazer de voltao valor e o sentimento 

de utilidade para si, seus familiares e a sociedade. 

 Um emprego ainda tem o poder de reorganizar a vida daquela pessoa que 

não tinha mais sentido e propósito:“E eu vejo algumas pessoas que retornam ao 

trabalho com o tempo, não aposentadoria mesmo, elas retornam, e o trabalho é 

muito organizador. Desde que ele não seja adoecedor, o trabalho é muito bom.” 

(P5). 

 P4 recorda de casos em que o indivíduo se via sem atividade nenhuma, era o 

doente da família, o que recebia os cuidados e, quando a doença se estabeleceu, 

ele se tornou o aposentado por invalidez. Com o passar do tempo, essa pessoa 

acabou perdendo seu papel na família.No seu dia a dia, ele vê a esposa saindo para 

trabalhar, o filho que entrou na faculdade e iniciou um novo emprego, enquanto ele 

fica em casa. Para essas pessoas, voltar à atividade de trabalho tende a ser muito 

enriquecedor. 
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A.2) Oportunidade de recomeço 

 O profissional também tem a visão deste retorno como uma nova 

oportunidade na vida laboral do trabalhador que está retomando seu vínculo e isto 

realmente pode ser factível, desde que o processo de retorno seja bem estruturado 

e ofereça ao indivíduo as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento.  

 Eu acho que é uma nova oportunidade de emprego, 
eu vejo esse reintegrado, ou retorno ao trabalho, como se 
ele fosse um recém-admitido. É uma oportunidade de 
refazer a vida, independente do motivo do afastamento e do 
período de afastamento. (P6) 

 

A.3) Acolhimento e apoio através do programa de retorno ao trabalho 

 Outro aspecto visto como positivo e muito importante para o sucesso do 

processo de retorno ao trabalho, conforme discutido acima, é a execução de um 

programa de retorno ao trabalho que ofereça, além de recapacitação e treinamento, 

acolhimento e apoio. 

P5, em sua experiência vivida no HCFMUSP refere que os funcionários se 

sentiam amparados e inclusive sabiam que,quando necessário, poderiam recorrerà 

equipe multidisciplinar do CeAC. Pensa que sem esse apoio profissional em muitos 

casos o retorno poderia não ter tido sucesso. 

Para P7, o programa é um suporte para essas pessoas que se sentem 

extremamente desprovidas de atenção, de companhia e de respeito nesse caminho 

de volta ao trabalho. A profissional, que é psicóloga refere que o programa acaba 

também atuando como uma medida preventiva contra o adoecimento mental. 

 

B) Dificuldades no retorno ao trabalho 

 Abaixo serão abordadas as subcategorias relacionadas às dificuldades 

enfrentadas no processo de retorno ao trabalho. Fazemos a ressalva de que há mais 

subcategorias relacionadas às dificuldades no retorno do que aos aspectos 
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positivos, isto porque os profissionais acabam por ficar muito mais envolvidos e são 

mais demandadosno processo de combater estes obstáculos. 

 

B.1) Falhas na comunicação 

 Começamos com a subcategoria que trata da comunicação, tão importante 

como falado dentro do programa de retorno ao trabalho. Dois aspectos principaisde 

comunicação foram aqui abordados. 

O primeiro aspecto é a forma como os segurados recebem a notícia da 

cessação da aposentadoria por invalidez. Após a perícia de reavaliação, os 

indivíduos são orientados a verificar o resultado no site do INSS ou, aqueles que 

dizem não ter recebido a convocação para perícia ou não terem comparecido, 

relatam ter recebido um comunicado por escrito informando a cessação. Entre estes 

que não foram à perícia têm também aqueles que nem comunicado receberam, 

apenas sentiram falta do dinheiro que era depositado em suas contas.  

Esta maneira de comunicar uma mudança tão grande na vida quanto um 

retorno ao trabalho após mais de 10 anos de afastamento é, no mínimo, simplista 

demais. P1, que mais uma vez recordamos já ter trabalhado como perita no INSS, 

discorda disto e rememora que a instituição conta com uma série de profissionais 

que podem fazer um trabalho melhor. Chama inclusive atenção para as várias 

pesquisas que já foram desenvolvidas no INSS, mas não tem seus resultados 

revertidos e aplicados para a melhora do sistema. 

Outro importante aspecto da comunicação já mencionado anteriormente, 

sobretudo pelos próprios desaposentados, é o completo desconhecimento do fluxo a 

seguir após a cessação do benefício. Eles não sabem que ainda possuem vínculo 

empregatício, que devem voltar na empresa e muito menos a quem devem procurar. 

Com o agravante nos casos em que a empresa faliu ou fechou. 
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B.2) Incertezas na evolução 

 O retorno ao trabalho pode ser considerado, na visão dos profissionais, como 

uma incógnita ou, popularmente falando, “uma caixinha de surpresa”. Isto porque, 

diante de toda a complexidade, não é possível prever com exatidão os casos de 

sucesso. 

 Às vezes, um funcionário que a equipe pensa ter todas as condições para um 

retorno de sucesso acaba por se afastar de novo, mas outro que ninguém imaginava 

que poderia dar certo supera todas as expectativas e finaliza com um desfecho 

positivo.“(...) a gente encontra pessoas que, realmente, não tinham condições 

nenhuma de voltar, encontram outras que aparentemente não tinha, mas quando 

retorna ficam, se transformam e ficam com uma nova vida.” (P1). 

 

B.3) Ausência de vínculo com o trabalho 

 Como ausência de vínculo com o trabalho nos referimos não ao vínculo de 

trabalho formal com a empresa, garantido pela legislação após a cessação da 

aposentadoria por invalidez, mas do vínculo que liga e traz identificação do indivíduo 

com a instituição e com o seu trabalho. 

 Esta foi, entre as dificuldades, a mais frequentemente mencionada pelos 

profissionais. A pessoa que fica muito tempo afastada perde completamente a 

ligação com a instituição. No momento do retorno, tanto o trabalhador como a sua 

profissão e empresa onde trabalhou passaram por profundas transformações. É uma 

sensação de estar perdido “‘eu vou pra onde, eu começo por onde?’” (P3) e que 

“muda totalmente a vida da pessoa e isso gera muito estresse” (P2). 

 A maioria dos desaposentados que retornaram voltou para um lugar 

totalmente diferente do qual saiu, ainda que tenham sido alocados nos mesmos 

setores. Os sistemas mudaram, a tecnologia avançou, a estrutura e os valores do 

hospital se modificaram e as pessoas envelheceram. Encontrar colegas de trabalho 

de antes da aposentadoria, inclusive, traz uma sensação ambígua porque eles, com 

frequência evoluíram na instituição, podendo inclusive assumir cargo de liderança do 

desaposentado no retorno. 
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 P8 lembra que até o afastamento por motivo de férias já causa um impacto de 

readaptação no retorno, mesmo sendo algo positivo, portanto, nem é possível 

mensurar o quão grande será o impacto do retorno pela desaposentação. P4 

recorda questões atuais que explanava em suas orientações aos trabalhadores que 

retornavam e podem ser completamente alheias ao conhecimento daqueles que 

ficaram afastados do mundo do trabalho: 

 (...) e aí os colaboradores tavam há 10 anos fora, 20, 
21 anos fora peguei uma, eu falei, “gente”, isso na ficha. Eu 
fiquei abismada, eu falei, “não é que é outro... não é que as 
coisas evoluíram, é outro hospital”, essa pessoa que 
trabalhou aqui há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, tá vendo 
outro hospital, um hospital que é digitalizado (...). A forma 
de trabalhar com esse paciente é diferente, onde as 
questões de direito, autonomia, da bioética são muito claras 
(...). Hoje na verdade, o paciente, ele é o corresponsável 
pelo tratamento dele, né? E isso é muito rico. Então assim, 
esse colaborador, seja a área que for, quem tá na linha de 
frente, ou quem dá suporte pra quem tá na linha de frente, 
ele tem que ter a questão ética muito clara, a questão da 
transparência das informações, a questão do compliance 
(...) (P4) 

 Um agravante de alguns casos dos desaposentados atendidos pelos 

profissionais do HCFMUSP foi a questão social e geográfica. Algumas pessoas 

haviam estruturado completamente suas vidas em outras cidades, até em outros 

estados, e tiveram que largar tudo para retornar ao trabalho.  

No caso de D9, que veio da Bahia, por exemplo. P5 julga isso como uma 

regressão de vida, é como dar um passo atrás, mas com grande sofrimento nessa 

reorganização da vida.  

 

B.4) Retorno para ambiente inadequado 

 Mais caótico pode ser o retorno se o trabalhador voltar para o setor que gerou 

seu adoecimento. P2 afirma que é como reviver um trauma.“A pessoa já começa a 

‘readoecer’ só de saber que vai voltar pra uma mesma situação de 15 anos atrás.” 

(P1). 

 Especial atenção deve ser dada a saúde mental e tudo que a envolve, 

inclusive as demandas e sobrecargas na empresa, a questão organizacional. P7 
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ressalta a importância das relações de trabalho dentro do contexto de uma 

instituição em que as pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e muito 

pressionadas. Mesmo um indivíduo repleto de boas intenções e de vontade de 

trabalhar acaba tendo dificuldades na adaptação devido a estes fatores 

complicantes.  

 Outra questão de inadequação ambiental abordada nas entrevistas foi a 

realocaçãodesses trabalhadores em setores e atividades inadequados à sua 

capacidade. Não basta simplesmente fornecer uma recomendação de não 

realização de determinada atividade, chamada de restrição, mas verificar o ambiente 

de trabalho apropriado para este trabalhador. 

 

B.5) Prejuízo de habilidades 

 Outra evidência clara que os profissionais precisam lidar é com o medo e a 

angústia dos trabalhadores que retornam sem capacitação técnica, e que acreditam 

já não ter mais habilidades para desenvolver suas funções. Esta falta e capacitação, 

não decorrente da incapacidade em si, mas da falta de treinamento e atualização. 

 P3 exemplifica com o caso de um técnico de enfermagem, a habilidade que 

ele tinha no passado, não será a mesma que terá no retorno. Ainda mais com as 

mudanças de processos: “(...) o que eles trazem primeiro pra gente é, ‘mas eu não 

sei o que eu vou fazer mais, eu não trabalhei nunca mais com isso, então como que 

eu vou fazer?’, né? (...) eles se sentem incapazes de fazer o que fazia antes, né? 

(P3). 

 

B.6) Contrariedade no retorno ao trabalho 

 A discordância do desaposentado com a cessação da sua aposentadoria 

talvez seja um dos fatores iniciais e principaisdas dificuldades enfrentadas no 

retorno ao trabalho. “Porque eu tive colaboradores que chegavam aqui, elas 

chegavam revoltadas, assim, “eu não entendo, por que isso é comigo?” (P4). 
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 Os trabalhadores que discordamda cessação do benefício o fazem 

principalmente por se julgarem incapazes de retornar ao trabalho. Quando se veem 

sem alternativas começam a buscar culpados para isso. P1 explica a dificuldade de 

ser médica do trabalho nessas circunstâncias:“(...)você profissional, médico do 

trabalho, é visto como alguém que tá obrigando ela a estar trazendo, ela não tá às 

vezes, a pessoa nem entende que foi o INSS”(P1). 

 P7, psicóloga, ressalta que parte da sua atividade com os desaposentados 

estava na necessidade de trabalhar os aspectos psicológicos dessa contrariedade e 

a readaptação. 

 

5.3.3 Casos marcantes para os profissionais 

 

 Os profissionais também foram questionados durante a entrevista se 

recordavam de algum caso de retorno ao trabalho de desaposentados por 

invalidezque lhes tivesse marcado. Trazemos a seguir algumas falas relacionadas a 

isso.  

 P1, além do HCFMUSP, trabalha como médica do trabalho em outra empresa 

e trouxe um caso deste seu outro vínculo empregatício. Trata-se de um homem que 

antes do afastamento tinha uma profissão que exigia trabalho braçal e que foi 

aposentado por invalidez devido às sequelas de um traumatismo cranioencefálico 

(TCE).  

 A profissional contou o quão grave foi a situação do retorno quando ele e a 

esposa, que também era sequelada de um acidente vascular cerebral (AVC), 

compareceram na empresa: 

(...)quando ele voltou uma das vezes, a esposa dele 
tinha tido um AVC também, então voltaram os dois. Foi uma 
coisa... no ambulatório, um apoiando o outro. Ela quis ir no 
banheiro, ele que tinha que abrir a calça dela, e...sabe? E 
ela... e ele também com limitação.(P1) 
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A readaptação ao trabalho foi extremamente difícil, envolveu vários 

profissionais e setores da empresa, até a retomada do tratamento clínico do 

funcionário ficou sob responsabilidade da instituição. No final tiveram sucesso, mas 

o processo de retorno como um todo durou cerca de um ano. 

Os demais entrevistados trouxeram casos apenas da instituição 

(HCFMUSP).P3 rememorou uma funcionária que tinha Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA), uma doença degenerativa já com comprometimento significativo, mas que 

durantes as revisões de benefício, procurou o INSS solicitando retornar ao trabalho.  

A assistente social (P3) relatou que ficou assustada quando a recebeu, 

questionou o motivo do pedido, mas a funcionária acreditava que seria o melhor 

para si. Porém, com o passar do tempo, o comprometimento na saúde acabou 

falando mais alto e ela percebeu que não tinha condições de trabalhar. P3 refere 

que o que mais lhe marcou foi que a funcionária, em seu desespero, acabou 

culpando a instituição pelo seu retorno às atividades. No final a mesma precisou ser 

reencaminhada ao INSS e teve seu benefício deferido novamente. 

 Outro caso marcante e extremamente contraditório lembrado por P3 foi de um 

funcionário com tamanho comprometimento cognitivo que era curatelado e teve sua 

aposentadoria por invalidez cessada. Este não teve condições de trabalhar e já foi 

reencaminhado ao INSS com as devidas orientações previdenciárias. 

Outro caso rememorado, desta vez por P2, foi de um senhor de mais de 70 

anos, auxiliar de serviços gerais e que desempenhava um trabalho exclusivamente 

braçal antes da aposentadoria. Este teve o benefício concedido após um acidente de 

trabalho no HCMFUSP que teve como sequela uma importante limitação 

motora:perdeu o movimento do membro superior direito. Sendo assim, no retorno 

ele se apresentou sem a mobilidade de seu membro dominante e com baixa 

escolaridade (semianalfabeto), o que lhe tirava grandes possibilidades de 

realocação em outras atividades. A empresa teve, neste caso, grande dificuldade de 

reinserção e o funcionário foi novamente afastado.  

Vários profissionais durante a entrevista rememoraram o caso de D9 e seus 

problemas sociais já tratados anteriormente.  
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Apesar de mais escassos, P4 trouxe um caso positivo de retorno e que ilustra 

bem a importância do trabalho na vida do indivíduo, tema que já abordamos 

anteriormente. Trata-se de um funcionário portador de uma sequela física que veio 

até ela relatando ter perdido seu papel familiar depois da aposentadoria. Seu filho e 

a esposa tinham atribuições, enquanto se via, no dia a dia, num vazio causado pela 

falta do trabalho. 

Este funcionário ficou feliz quando retornou ao trabalho e, apesar dos 

desafios de tantas mudanças ocorridas no seu ambiente de trabalho, ele ainda 

pensava que poderia colaborar. P4 recorda que o “trabalho é... te completa 

enquanto ser, a sua atividade de trabalho, seja ela remunerada ou não, ela é uma 

parte do que você é.”(P4). 

 P6recordou um caso de retorno após desaposentação por invalidez ocorrido 

bem antes da operação pente-fino. Trata-se de um caso de leucopenia em uma 

funcionária da farmácia que, naocasião da investigação diagnóstica,levantaram a 

possibilidade de associação da patologia com exposição aos produtos químicos da 

farmácia. O afastamento se prolongou por 20 anos e neste período não conseguiram 

confirmar o diagnóstico. P6 ressalta que o afastamento foi tão prolongado também 

por conta da empresa que não participou da investigação da possível patologia 

relacionada ao trabalho.  

 No momento do retorno houve grande dificuldade, por ser uma funcionária 

que não se via mais dentro do contexto da instituição e quejá havia reestruturado 

sua vida pessoal de outra forma. Somado a isso também o fato de que nesta época, 

pela escassez de retorno de desaposentados por invalidez, a empresa não contava 

com um programa de retorno ao trabalho específico.  

 Finalizamos este destaque a alguns casos com um relato de P8 que pode 

sintetizar a experiência de muitos que retornaram após a desaposentação. A 

profissional (P8) ressalta inclusive que o acompanhamento a esta funcionária lhe 

trouxe sofrimento por ver a situação em que se encontrava.  

 Trata-se de uma auxiliar de enfermagem, afastada por mais de 20 anos e que 

já não morava mais em São Paulo, mas precisou retornar ao trabalho. O sofrimento 

começou com ela tendo que deixar a filha e o marido em outra cidade para voltar a 
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morar com a mãe que lhe cedeu um lugar em sua casa. Além da brusca ruptura do 

contexto familiar, trazia uma sequela física no membro inferior que lhe prejudicava a 

mobilidade e necessitava do auxílio de muletas. 

 P8 foi acompanhar um dia de trabalho da funcionária depois do retorno e 

trouxe o seguinte relato, que apesar de extenso, é rico em conteúdo: 

(...) primeiro que ela foi reduzida a uma atividade de 
levar e buscar papel e repor material, assim, só que ela 
tinha que se deslocar muito (...). E imagina, ficar andando 
pra lá e pra cá na condição que ela tava, sentindo muita dor 
(...) mas me chamou muita atenção essa sensação dela, a 
sensação que ela me passou, né, de completo... de tá 
completamente perdida, assim, sabe? Perdida e... assim, 
ela se sentia muito deixada de lado, sabe? Porque todo 
mundo tava... no setor dela tava naquela correria, pra lá e 
pra cá, e ela não sabia mais nem mexer no sistema (...) 
então ela não tinha mais posto de trabalho, ela não tinha 
mais atividade de trabalho, ela não tinha mais os colegas, 
porque os pares de trabalho sei lá, cada um foi pra um lugar 
e tal, ou tavam lá, mas assim, já não tinha mais nenhuma 
conexão com ela, então fica muito difícil esse processo de 
cooperação ali com ela também, ela acabou se tornando 
meio que uma persona non grata ali no setor, então era um 
acúmulo de coisas, assim, e um esvaziamento assim, sabe, 
de sentido mesmo, de tá ali, nossa muito triste (...) nem 
lembro o que aconteceu, eu só lembro dessa cena dela pra 
lá e pra cá no setor, assim, meio que todo mundo num 
passo muito acelerado e ela lentificada, né, por conta da 
condição da perna dela. (...) uma sensação assim, que foi... 
pra mim foi muito emblemático dessa época, assim, de total 
perda de sentido do que eu tô fazendo, onde que eu tô, 
porque eu tô aqui, e ainda tô sentindo dor, sabe? Longe da 
família, perdi tudo, enfim, é um pouco esse caso, assim. (...) 
E aí nesse dia específico, ela não... acho que ela... é, ela 
tinha alguma coisa pra pegar, que era uma lista que soltava, 
e ela tinha que ir num determinado setor, e eu lembro que 
foi tipo, uma hora e pouco que eu fiquei com ela, e ela só 
conseguiu fazer esse trajeto uma vez, sendo que ela fazia 
várias vezes, o dia inteiro, então essa dor acentuava, ela 
voltava pra casa com dor, e ao mesmo tempo sem ter feito 
nada, digamos assim, né? Com essa sensação de 
inutilidade, né? Enfim. (P8) 
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5.4PERITOS FEDERAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA DE REVISÃO DE 

BENEFÍCIOS NO INSS 

 

5.4.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

Foram entrevistados cinco peritos médicos federais (quatro mulheres e um 

homem) que trabalharam na reavaliação em massa de benefícios no INSS. Estes 

contribuíram partilhando sua experiência e vivência pessoal a respeito do processo 

de reavaliação das aposentadorias por invalidez e sobre o processo de retorno ao 

trabalho após a cessação do benefício.  

A título de informação e caracterização do grupo, os peritos foram 

questionados a respeito de sua formação profissional e ingresso no INSS. Todos os 

entrevistados têm outras especialidades e exerceram outras atividadesantes do 

ingresso na carreira de perito médico federal. Nenhum deles tinha como objetivo de 

vida o concurso da referida instituição, especialmente pelo pouco conhecimento a 

respeito. Acabaram prestando a prova por indicação de algum conhecido e em vista 

de uma oportunidade quepudesse trazer diminuição da carga horária de trabalho, 

salário fixo e sem a necessidade de fazer plantões. 

Na Tabela 7 estão descritas as variadas especialidades e atividades 

exercidas hoje pelos peritos entrevistados. Nela consta também o ano de ingresso 

no INSS, mostrando o tempo de experiência na carreira profissional. 

Tabela 7-Informações sobre as especialidades que os peritos têm formação, com quais 
especialidades trabalham e seu ano de ingresso no INSS 

Perito 
Médico 
Federal 

Especialidade além da 
perícia médica 

Atividades laborais que 
exerce 

Ano de ingresso 
no INSS 

PM1 Ginecologia e Obstetrícia Perícia médica – INSS 2008 
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PM2 
Patologia, Psicanálise, 
Acupuntura e Medicina do 
Trabalho 

Perícia médica – INSS 2013 

PM3 Ortopedia e Traumatologia 
Ultrassonografia e 
Perícia médica – INSS 

2006 

PM4 Nefrologia 
Nefrologia e Perícia 
médica – INSS 2004 

PM5 Anestesiologia 
Anestesiologia e Perícia 
médica – INSS 

2010 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

De forma semelhante ao discutido no grupo anterior, dos profissionais que 

faziam o acolhimento no processo de retorno ao trabalho do HCMFUSP, os peritos 

foram questionados sobre sua satisfação com a atividade profissional exercida no 

INSS, a maioria do grupo demonstrou expectativas de melhora da carreira por 

insatisfação atual (Tabela 8). As principais queixas estavam relacionadas à relação 

“médico x paciente” envolvida no contexto da perícia e a consequente visão 

distorcida do perito pelo periciado. PM5 reforçou especialmente a necessidade de 

mudanças do INSS para tornar o trabalho menos traumático para ambos. 

Tabela 8-Caracterização da satisfação dos entrevistados em relação ao seu trabalho e informação 
sobre se realizavam e continuam realizando as revisões de aposentadorias por invalidez 

Perito 
Médico 
Federal 

Satisfação com a 
profissão de perito 

Realizava revisão de 
aposentadorias antes 
da operação do INSS 

Permanece realizando 
as revisões (no 

momento da entrevista) 

PM1 Satisfeito(a) 
Não, mas fazia 
atendimentos 
semelhantes 

Não 

PM2 
Queixas sobre a 
carreira/profissão 

Sim, em casos de 
denúncia 

Não 

PM3 Satisfeito(a) Não Não 

PM4 
Queixas sobre a 
carreira/profissão 

Sim, em casos de 
denúncia Não 

PM5 
Queixa sobre os 
processos no INSS 

Sim, nos casos que 
solicitavam majoração 

Não 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 A maioria dos entrevistados já havia feito atendimentos semelhantes à 

revisão da aposentadoria por invalidez, porém, não de forma frequente, como parte 

de sua rotina. Nenhum deles continuava realizando estes atendimentos no momento 
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da entrevista. PM1 explicou que, após a pandemia, as revisões foram novamente 

interrompidas.  

Apenas uma entrevistada (PM5) revelou ter mudado seus critérios de 

concessão de aposentadoria por invalidez após o processo de revisão em massa de 

benefícios. Ela informou que ao longo dos anos veio expandindo seus conceitos, o 

que lhe fez acrescentar outros critérios para decidir o que para si é a questão 

central: “esta pessoa consegue ser recolocada no mercado de trabalho?” (PM5). 

No decorrer da conversa, os três primeiros entrevistados citaram uma média 

pessoal de cessação de benefícios no processo de revisão em massa, que 

calcularam dos atendimentos que realizaram: 80 a 85%, 97% e 50%, 

respectivamente. Apesar de não ser uma questão que constava previamente no 

roteiro de entrevistas, questionamos ativamente PM4 e PM5 que relataram não 

terem calculado, mas estimavam que sua porcentagem era aproximadamente 80% e 

60% de cessação. 

Por ser a Perícia Médica uma especialidade que tem alguma semelhança 

com a Medicina do Trabalho, o grupo foi questionado se já havia trabalhado nesta 

outra área e quais as interferências na atuação. Apenas PM2 havia trabalho nesta 

segunda especialidade e revelou que o médico do trabalho ainda tem um certo 

vínculo com o paciente, mas quando começou a trabalhar com perícia passou a 

estruturar sua mente de outra forma: menos assistencial, mais organizada e sem a 

tendência de proteger o paciente.  

 

5.4.2 Categorias temáticas e subcategorias 

 

 Foi realizada leitura exaustiva e análise das entrevistas com o grupo de 

peritos médicos previdenciários que trabalharam no INSS na época da revisão em 

massa de benefícios. A análise resultou em três categorias temáticas e suas 

respectivas subcategorias relacionadas ao objeto de estudo. O processo também foi 

feito, como nos grupos anteriores, como auxílio de planilha no programa Excel, para 
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a qual foram deslocadosos trechos das falas com posterior construção das 

categorias e subcategorias que serão tratadas a seguir. 

De forma semelhante ao que ocorreu com o tópico destinado aos 

profissionais do HCFMUSP, neste também não serão elencadas propostas de 

melhoria para o processo de retorno ao trabalho.Isto se justifica pelo fato deste ser 

um assunto central da entrevista e abordado dentro das categorias de análise. 

Quadro 5 - Categorias e subcategorias de análise das entrevistas dos peritos médicos federais que 
participaram da avaliação e cessação em massa dos benefícios de aposentadoria por invalidez 

Categorias Subcategorias 

I. Reavaliação das 

aposentadorias por invalidez 

A) Manter reavaliação periódica 

B) Possíveis causas da cessação em massa 

B.1) Aposentadoria concedida judicialmente 

B.2) Peritos médicos terceirizados 

B.3) Melhora clínica 

B.4) Capacitação técnica dos peritos 

II. Experiência profissional 

A) Desgaste emocional 

B) Acúmulo de tarefas 

C) Avaliação da incapacidade 

D) Percepção de apoio no trabalho 

D.1) Distribuição de atividades 

D.2) Segurança na agência 

D.3) Apoio logístico 

III. Percepção sobre o processo 

de retorno ao trabalho 

 

A) Necessidade de melhora na comunicação 

B) Orientação previdenciária 

C) Motivação 

D) Acolhimento e orientações após a cessação 

 

I. Reavaliação das aposentadorias por invalidez 

 A primeira categoria de análise trata da reavaliação das aposentadorias por 

invalidez e os fatores com ela envolvidos. Os peritos foram os profissionais que 

trabalharam como peça fundamental nessas reavaliações, sendo responsáveis pelo 

veredito técnico que culminava na continuidade ou cessação dos benefícios.  
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A) Manter reavaliação periódica 

 Não foi uma surpresa a posição dos peritos pela necessidade de manter a 

reavaliação periódica dos funcionários aposentados por invalidez. Este fato, que já 

era previsto em Lei, acabou não sendo respeitado pelo INSS e trouxe prejuízos a 

todos os envolvidos.  

 Adiar a reavaliação e prolongar o tempo de afastamento acaba dificultando 

um possível retorno. PM1 acredita que este atraso aconteceu devido à sobrecarga 

de trabalho dos peritos. Seria necessária uma atenção maior no âmbito 

administrativo para convocar os segurados no tempo máximo de dois anos.  

 Os indivíduos afastados e com capacidade de trabalho reestabelecida 

também não procuraram o INSS para um possível retorno, parte acredita que por 

desinformação da possibilidade de cessação do benefício e outra porque já estavam 

trabalhando informalmente e aumentando a renda da aposentadoria. PM2 sugeriu 

como uma solução para buscar possíveis fraudes, a integração do banco de dados 

do INSS com a Receita Federal para realizar o cruzamento das receitas declaradas 

no imposto de renda do indivíduo com o benefício recebido. 

 

B) Possíveis causas da cessação em massa 

  Durante as entrevistas e de acordo com suas experiências pessoais, os 

peritos foram instigados a refletir quais motivos poderiam justificar a cessação em 

massa de benefícios durante as revisões. As subcategorias abaixo mostram o ponto 

de vista destes entrevistados. 

 

B.1) Aposentadoria concedida judicialmente 
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 PM1 e PM3 têm fala semelhante, onde julgam que várias aposentadorias 

cessadas tinham sido concedidas por via judicial. PM3 explica que ocorre de o 

segurado passar várias vezes em perícia tentando o benefício, mas, com a 

avaliação de ausência de incapacidade pelo perito do INSS, aquele acaba 

recorrendo às vias judiciais.  

 Sendo assim, em concordância com a realização de perícia judicial (que não 

era da competência dos peritos que trabalhavam no INSS), o juiz poderia avaliar a 

presença de incapacidade permanente e conceder o benefício de aposentadoria por 

invalidez.  

Estes casos também deveriam ser reavaliados a cada dois anos pela 

previdência, o que não ocorreu. PM3 afirma que, na reavaliação, acontecia dele 

discordar inclusive da decisão inicial de concessão do benefício pela via judicial. 

Ressalto que os peritos tinham acesso ao processo e a sentença que julgara 

procedente a aposentadoria no passado. 

 

B.2) Peritos médicos terceirizados 

 Outra questão muito frequente, talvez a mais levantada entre os 

entrevistados, foi que o grande número de benefícios cessados se deu em 

decorrência da concessão inadequada por peritos médicos terceirizados. No 

passado, o INSS não contava somente com médicos concursados, como ocorre 

atualmente; prestavam serviços à instituição alguns médicos que realizavam perícias 

em seus consultórios privados.  

 A avaliação médica pericial é um momento de certo conflito entre o periciando 

e o perito, visto que muitas vezes o primeiro não concorda com a avaliação do 

segundo, pois julga sua capacidade (ou incapacidade) para o trabalho dentro de 

critérios pessoais, e não técnicos. Várias vezes já foram noticiadas agressões e 

ameaças aos peritos do INSS. Estes fatos levam PM4 a crer, portanto, que os 

peritos terceirizados eram mais concessivos já que gostariam de evitar as situações 

de conflito em seu consultório particular. Muitas vezes o profissional apenas recebia 
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o atestado ou laudo médico que o segurado trazia e o cumpria, sem fazer sua 

própria avaliação da capacidade. 

 Outra questão rememorada por PM1 é que estes peritos não concursados 

recebiam seus honorários por perícia que realizavam, sendo, portanto, vantajoso a 

prorrogação do benefício de tempos em tempos. A mesma entrevistada também 

reafirma a questão da segurança, recordando que, especialmente em cidades 

pequenas, facilmente o periciado encontraria o perito em situações fora do 

consultório, o que gerava insegurança no profissional. 

 PM3 afirma que a partir de 2004 acabou a contratação de peritos 

terceirizados pelo INSS e que, segundo suas reavaliações, a maioria das 

aposentadorias que cessou foram concedidas antes do referido ano.  

 

B.3) Melhora clínica 

 Outra questão que pode motivar a cessação, e que é a justificativa principal 

para a Lei exigir a reavaliação bianual, é a possibilidade de melhora clínica da 

patologia que justificou a aposentadoria.  

 A medicina é uma ciência em constante evolução. Os tratamentos evoluem, 

pesquisadores descobrem cura para algumas doenças e a possibilidade de 

reabilitação e devolução da capacidade funcional e qualidade de vida cresce a cada 

dia. 

 PM2 recorda que muitos casos que reavaliou foram de pessoas aposentadas 

por invalidez devido serem portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

No passado a doença era considerada quase como uma sentença de morte, 

enquanto hoje os indivíduos com tratamento regular podem levar uma vida normal. A 

mesma entrevistada também recorda casos de aposentadoria por visão monocular 

em que a pessoa depois teve a acomodação da visão e tem possibilidade de 

trabalhar em diversas atividades; outros casos de depressão em que com 

tratamento os indivíduos ficaram completamente assintomáticos. 
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 PM2 e PM5 ainda relataram casos de desaposentação por patologias 

osteomusculares. Pessoas que foram aposentadas por fraturas graves, que usaram 

fixadores externos por um longo tempo, mas na ocasião da reavaliação já não o 

tinham e poderiam trabalhar. Além de vários aposentados por cirurgia da coluna que 

as vezes nem desempenhavam atividades que exigiam esforço físico.  

 

B.4) Capacitação técnica dos peritos 

 Finalmente, mas com tamanha importância, outra causa aventada para a 

cessação em massa de benefícios foi a diferençana capacitação técnica dos peritos 

previdenciários.  

 PM4 pensa que periodicamente vem melhorando a visão técnica dos peritos 

no que diz respeito a incapacidade. Este aprimoramento de critérios na avaliação 

acaba culminando em uma maior resistência a indicação da aposentadoria por 

invalidez, que a entrevistada refere que era mais facilmente concedida no passado.  

 A referida entrevistada recorda que atualmente reflete bastante se há a 

incapacidade e se ela é omniprofissional e, não sendo, recorre à possibilidade de 

encaminhamento para reabilitação profissional. 

 Outra questão é a extensão do país e da instituição do INSS que se expande 

por todo o território nacional. Todos os peritos entrevistados trabalhavam em São 

Paulo e a maioria deles referiu receber treinamentos e atualizações periódicas nas 

agências em que trabalhavam, mas desconhecem se isso ocorre em outros Estados.  

O ideal é que haja uma convergência de atuação técnica e, para isso, 

diretrizes estabelecidas pela instituição são de suma importância. PM5 pensa que o 

problema é bem anterior pois as escolas médicas pouco visam à instrução e 

formação de profissionais que possam atuar como peritos. 

 

II. Experiência profissional 
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 A segunda subcategoria expressa a subjetividade da percepção dos peritos a 

respeito da experiência profissional que tiveram no período das revisões em massa 

de benefícios. Apesar de todos estarem vivendo situações similares, a 

individualidade se faz presente desde os sentimentos enfrentados, até os métodos 

de avaliação dos periciados. 

 

A) Desgaste emocional 

 Assim como alguns desaposentados manifestaram seu sofrimento com a 

cessação dos benefícios, os peritos também tiveram momentos de desgaste 

emocional. Para PM1, mesmo com o pagamento extra para as perícias de revisão, a 

entrevistada “não acha que valia a pena o estresse” e PM4 relata que tinha dias que 

parecia ser “sugada” pelo trabalho.  

Muitas vezes os peritos precisavam lidar com um periciando que vinha para 

avaliação na tensão de ter seu benefício negado e culpando o médico por isso, 

especialmente no caso de pessoas que já tinham outra renda além da 

aposentadoria.  

Os entrevistados deixam claro que não é a insegurança técnica que os traz 

sofrimento, mas a insegurança física, de uma possível reatividade do periciado. PM1 

aventou inclusive a possibilidade de os atendimentos terem contribuído para o 

Burnout que desenvolveu na época dos atendimentos de revisão. 

PM2 traz uma reflexão sobre a possibilidade de simulação na avaliação para 

evitar a cessação do benefício, refere que isso lhe fez “perder a fé na humanidade”. 

Relata que aconteceu inclusive de lhe oferecerem dinheiro para garantir a 

manutenção do benefício. PM3, por outro lado, diz que sentia prazer em “tirar as 

maracutaias” – referindo-se a não se deixar manipular em casos de simulação. 

PM5refere que contribuía para a sua carga emocional as condições de vida e 

da patologia do periciado. Lhe trazia indignação os casos de extremo adoecimento, 

mas também o de pessoas com plena capacidade que estavam gozando do 

benefício de aposentadoria por invalidez enquanto poderiam estar trabalhando. A 
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entrevistada recorda que quanto maior o tempo de afastamento, menores as 

chances de retorno ao trabalho. 

 

B) Acúmulo de tarefas 

 Outra questão que também interferia na organização do trabalho dos peritos 

era o acúmulo de perícias a realizar. As perícias de revisão se somavam aos 

atendimentos do dia, PM2 relata que “eles meio que enfiaram na goela do perito, ‘ah 

não, você vai atender até 4’, (risos) e encavalava todos os horários”. A entrevistada 

refere que se sentia desconfortável com isso, pois não gostava de deixar os 

periciandos aguardando além dos seus horários, especialmente por serem 

atendimentos que exigiam mais detalhamento técnico e atenção.  

 PM1 recorda que já saía do seu outro vínculo empregatício se dirigindo ao 

INSS pensando no aumento da demanda de trabalho: “‘puxa, eu tô chegando no 

horário, mas tem três coisas a mais pra fazer hoje. Tem três tarefas extras’, então 

isso aqui... aquilo ali me estressou por muita carga de trabalho”. 

PM5 detalha que o atendimento não se resumia a avaliar um simples 

atestado ou resultado de exame, mas de uma anamnese completa avaliando 

antecedentes, perícias anteriores disponíveis no sistema, exames do início do 

adoecimento e eventualmente até um processo de reabilitação, por exemplo.  

O único dos entrevistados que relatava sentir prazer na realização desses 

atendimentos (PM3) e que atendia próximo ao teto máximo de avaliações por dia, 

também sentia o cansaço, mas nega que isso comprometesse seu dia de trabalho. 

 

C) Avaliação da incapacidade 

 Um tópico de discussão extremamente importante foi como se dava a 

avaliação da incapacidade por parte dos peritos. Começo ressaltando que foi 

unanimidade entre os entrevistados o discurso de que não há, por parte do INSS, 

critérios fixos que estabeleçam quais casos de adoecimento merecem um benefício 
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de aposentadoria por invalidez, nem uma lista de situações em que o benefício deve 

ser cessado.  

 A instituição tem manuais e diretrizes gerais sobre algumas patologias que 

podem nortear a avaliação técnica do periciando em qualquer situação, mas nenhum 

documento explicita casos específicos, especialmente relacionados a incapacidade 

permanente. Sendo assim, tanto a concessão quanto a cessação da aposentadoria 

por invalidez são frutos de avaliação individual e subjetiva de cada perito com o 

respectivo periciando. Mesmo em treinamentos de atualização e capacitação que 

ocorrem na agência para os peritos, sempre fica claro a autonomia de cada 

profissional. 

 Ainda que seja um processo de avaliação individual, os peritos entrevistados, 

relatando como fazem suas avaliações, acabaram por citar um método que tem 

muita coisa em comum entre eles. O benefício da aposentadoria por invalidez é 

concedido aos segurados que comprovam incapacidade permanente e 

omniprofissional. É necessário portanto que, além da doença, haja uma sequela, ou 

mesmo a impossibilidade de cura, e que justifique a incapacidade prolongada. E que 

esta incapacidade não seja apenas para a função que exercia ou um grupo de 

funções, mas para toda e qualquer atividade e, assim, seja um impedimento para 

reabilitação profissional. 

 PM2 recorda que não considera onde a pessoa trabalha ou mora, mas o 

posto de trabalho da pessoa em relação às suas limitações. PM4 refere que a idade 

e escolaridade também são fatores importantes para a reinserção no mercado de 

trabalho, especialmente no caso de indicação de reabilitação profissional. 

 PM5 também traz a importância no vínculo empregatício, se é um indivíduo 

que trabalha como autônomo ou se é contratado de uma empresa. Esta entrevistada 

foi a única que relatou ter mudado seus critérios de concessão dos benefícios após 

a revisão em massa, conforme abordado anteriormente, avaliando de forma 

detalhada a possibilidade de recolocação do indivíduo no mercado de trabalho. 

 É interessante ressaltar a fala de PM3,na qual, a despeito da subjetividade da 

conduta de cada perito, ele informa que na sua agência todos os colegas possuem a 

mesma linha de raciocínio em relação a avaliação de incapacidade. Relembra 
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inclusive que não desaposentou nenhum segurado que havia sido aposentado pelos 

seus colegas de agência. Isso talvez se deva ao mesmo treinamento recebido que 

capacita de forma similar os profissionais. É difícil prever, por exemplo, se há esta 

homogeneidade entre as agências ou mesmo entre os Estados da Federação. 

 Nesta linha de concordância entre as avaliações, PM1 refere que após a 

cessação do benefício alguns segurados deram entrada em novas perícias, mas 

que, em sua avaliação nos atendimentos realizados, os colegas que finalizaram as 

aposentadorias por invalidez estavam tecnicamente corretos.  

  

D) Percepção de apoio no trabalho 

 Por ser uma avaliação que demanda tempo e empenho técnico e pessoal, os 

entrevistados também foram questionados a respeito do suporte que recebiam do 

pessoal que trabalhava na agência e da chefia no processo de reavaliação dos 

benefícios. Abaixo apresentamos algumas subcategorias relacionadas ao tema. 

 

D.1) Distribuição de atividades 

 Tendo em vista que as perícias de reavaliação eram atividades extras além 

da carga horária habitual de trabalho, algumas agências viabilizaram um meio de 

dividir os atendimentos para não sobrecarregar os peritos. Houve agência que 

deixou a critério do profissional o número de atendimento extras a realizar por dia e 

outra que fazia uma fila única de peritos, distribuindo um número igual de 

reavaliações para cada profissional. 

 PM4 relata, diferente de PM2, que os horários das perícias de reavaliação em 

seu local de trabalho não coincidiam com os demais atendimentos, mas o perito 

chegava um pouco mais cedo ou saía um pouco mais tarde para fazer cumprir esta 

demanda.  

 Houve ainda mutirões de revisão, que geralmente ocorriam aos sábados, 

quando não há o expediente normal nas agências.  
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D.2) Segurança na agência 

 Outra questão importante para os entrevistados era a segurança, fato 

justificado pelo potencial de agressividade e de tensão das perícias de revisão já 

mencionado anteriormente. A maioria das agências também deu suporte neste 

sentido, reforçando o apoio e a atenção às necessidades dos profissionais. 

 

D.3) Apoio logístico 

 Outra demanda importante foi o apoio logístico, tanto em material humano 

(funcionários de retaguarda) quanto do sistema operacional em que eram realizados 

os atendimentos.  

 Foi uma queixa frequente entre os entrevistados o fato de o programa 

utilizado para as reavaliações ser diferente dos usados nas perícias do dia a dia. Os 

peritos precisaram de instruções técnicas para manusear o novo sistema, mas, além 

disso, enfatizavam a perda de tempo por precisar fazer uso deste novo sistema para 

evolução clínica e de outro para buscas dos antecedentes; isto quando não 

precisam de um terceiro programa onde fica registrada a reabilitação profissional. 

 Em muitos casos sequer havia dados de perícias anteriores, impedindo o 

profissional de conhecer a evolução previdenciária do periciado e, por vezes, até a 

patologia que levou a concessão do benefício. Quando era um benefício concedido 

judicialmente, precisavam dos funcionários de retaguarda para levantar a 

documentação pregressa.  

 PM3 ressalta a importância do apoio de todos os funcionários, inclusive de 

organização no recebimento dos periciados para distribuição antes da perícia, mas 

ainda assim aconteceram casos de convocação errônea. PM5 refere que em sua 

agência, no início do processo de revisão em massa, não havia uma acolhida ou 

direcionamento diferente para os aposentados, mas que com o tempo conseguiram 

se organizar melhor. Sobre o início do processo relata: “isso foi implantado meio... 

meio assim, ‘bom, vamos fazer’, mas sem muito aparato pra ajudar” (PM5). 
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III. Percepção sobre o processo de retorno ao trabalho 

 Por fim, tal qual os demais grupos, os peritos contribuíram com sua visão a 

respeito do processo de retorno ao trabalho dos funcionários desaposentados por 

invalidez. É possível perceber neste grupo uma visão mais massificada (do todo) e 

menos específica, provavelmente devido ao grande número de atendimentos 

realizados aos mais diversos indivíduos com diferentes patologias e histórias. 

 

A) Necessidade de melhora na comunicação 

 Um tema já abordado por outros grupos, foi levantado pelos peritos de uma 

forma um pouco diferente. A carência de informação é marcante em várias fases do 

fluxo e entre diversos atores envolvidos no processo de retorno ao trabalho; neste 

caso, a dificuldade de contato abordada foi especialmente entre os profissionais 

médicos.  

 A impossibilidade de contato, ou mesmo de discussão dos casos, entre o 

perito e o médico do trabalho atrapalha a construção de caminhos para evolução do 

trabalhador que está retornando ao trabalho. Esses dois médicos têm visões 

diferentes e complementares e uma discussão entre eles poderia gerar ricos frutos.  

Por exemplo, PM1 refere que não está em suas competências definir o local 

de trabalho do segurado, mas que o médico do trabalho pode adaptar melhor isto 

dentro de cada empresa. PM2 pensa ser indispensável a criatividade deste para a 

possível adaptação. 

 PM5 refere que por vezes o segurado que teve seu benefício cessado volta 

em nova perícia informando que o médico do trabalho relatou que ele não pode 

voltar a trabalhar. Nestes casos, se não há um relatório endereçado ao perito e 

enviado por meio do segurado, não há qualquer contato entre as partes. A 
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profissional entrevistada, que também já trabalhou no setor de reabilitação 

profissional,se queixa da dificuldade de diálogo e participação das empresas nesta 

outra esfera.  

 PM1 pensa que o médico do trabalho deveria ter acesso ao relatório final do 

perito, disponível no sistema da previdência, onde está descrito o fundamento para a 

decisão de deferimento ou cessação do benefício. Porém, isto hoje não ocorre; a 

única maneira de acessar este documento é se o periciado solicitar um laudo da 

perícia e levar espontaneamente à empresa. Mais uma vez é levantada suspeita 

sobre os interesses de facilitar a comunicação entre os médicos por parte dos 

segurados que visam à manutenção de seus benefícios. 

 

B) Orientação previdenciária 

 Outra questão importante trazida por PM4 é a necessidade de 

esclarecimento, para a população e para as empresas, das atribuições da 

previdência e o papel de seus peritos. Para a entrevistada, o desconhecimento pode 

ser fonte de conflitos: 

Porque o quê que acontece? As pessoas entendem 
a gente como nós somos mandados pra não conceder um 
determinado benefício, ou que nós estamos ali pra sermos 
contra o objetivo deles, e a pessoa precisa entender que ali 
a gente não tá negando uma doença, ou negando um 
diagnóstico, ou negando... é que na verdade é um trabalho 
de conscientização da população do que é a incapacidade 
pro trabalho (...). (PM4) 

 A entrevistada sugere que sejam feitas ações junto com as empresas, ou de 

forma independente pelo INSS, para conscientização e esclarecimentos da 

população. PM5 também reforça o coro da importância de orientação previdenciária, 

além dos treinamentos oferecidos pela empresa no momento do retorno ao trabalho.  

Esta perita (PM5) ainda visualiza como uma grande falha do INSS a isenção 

de responsabilidade após a cessação do benefício, especialmente nos casos de 

dificuldades sociais, como da falência da empresa em que o segurado trabalhava 

antes da aposentadoria. Além disso, pela grande lacuna de tempo sem revisão dos 
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benefícios, os trabalhadores voltaram para as empresas completamente 

despreparados.  

 

 

C) Motivação 

 Característica que também já foi discutida em outros grupos, mais uma vez 

aparece a importância da motivação e do esforço individual de cada trabalhador em 

querer retornar ao trabalho.  

 PM4 refere entender que a indisposição e a contrariedade ao retorno ao 

trabalho acaba sendo uma grande dificuldade enfrentada pela empresa. Isto impacta 

especialmente na pessoa do médico do trabalho que precisa adaptar o indivíduo 

novamente às suas atividades laborais. Não se trata de uma generalização, a 

entrevistada enfatiza, pois existem aqueles que estão dispostos e motivados e 

conseguem ser readaptados com apoio de equipe multiprofissional. 

 O acolhimento da empresa é essencial para fomentar esta motivação, 

podendo o programa de retorno ao trabalho ser uma ferramenta efetiva para isto. 

Porém, PM2, que inclusive já atuou como médica do trabalho, traz uma visão 

particular sobre o assunto. A entrevistada pensa que só o programa não é suficiente: 

“Você pode ter o melhor programa de retorno ao trabalho do mundo, se ela não 

quiser, não volta” (PM2). Portanto, ela defende que, mais do criar um método, é 

necessário acolher e avaliar a cada caso de forma individual, fornecendo o suporte 

necessário aos indivíduos. 

 

D) Acolhimento e orientações após a cessação 

 É unanimidade entre os entrevistados que o período após a cessação é um 

ponto crítico para os trabalhadores que retornam às empresas. É primordial um 

acolhimento, a maioria dos peritos defendem que seja através de um programa de 
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retorno ao trabalho. Somente PM2 que pensa não ser adequado padronizar ou 

chamar de programa, mas agir sempre de forma individualizada.  

 PM1 também reforça a necessidade de individualização, mas consegue ver 

isso dentro do contexto de um programa que seja adaptável, por exemplo, a 

depender de cada patologia.  

 Fato consensual é que o trabalhador precisa ser recebido, acolhido de forma 

integral, orientado sobre seus direitos e deveres (previdenciários e dentro da 

empresa) e capacitado. O retreinamento é necessário independente do tempo de 

afastamento, mas nestes casos de reavaliação depois de longo período passa a ser 

fundamental. Outra questão importante é a readaptação de forma gradual, e gradual 

não no sentido de horário de trabalho, mas de reinserção nas tarefas. 

 Um dos maiores medos dos trabalhadores que retornam ao trabalho, na visão 

de PM2, é que a pessoa seja “jogada” no contexto do trabalho. Esses indivíduos 

esquecem, ou não veem o suporte do médico do trabalho, dos gestores e de toda a 

equipe multiprofissional da empresa em seu acolhimento. “Então assim, essa 

interface entre o trabalho... entre ele sair do INSS e voltar do trabalho, tem todo esse 

caminho que ele tem que percorrer que é o médico do trabalho, tem que ser mais 

bem claro, tem que ser mais bem informado pra ele.” (PM2). 

 Pensando de forma geral isto parece óbvio, mas PM5 ressalta que enquanto 

peritos, eles atendem todo o tipo de trabalhador e que dentro de uma empresa de 

pequeno ou médio porte a realidade é muito diferente. 

 

5.4.3 Casos marcantes para os peritos 

 

 Tal qual os profissionais do HCFUMSP que trabalharam no processo de 

retorno ao trabalho dos desaposentados por invalidez, os peritos também foram 

questionados sobre eventuais casos que tenham lhe impactado durante o processo 

de revisão dos benefícios. 
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 PM1 começa relatando que não lembra de um caso específico, mas que a 

questão do HIV foi algo marcante para si. No passado, várias pessoas eram 

aposentadas porque a doença era como uma sentença de morte, porém, com o 

avanço da medicina e adesão ao tratamento os indivíduos podem ter uma vida 

praticamente normal. 

 Outros casos semelhantes, em que os segurados readquiriam capacidade 

laboral com o passar do tempo eram as doenças mentais, especialmente depressão, 

alertaram PM1, PM3 e PM4.  

A perita PM2 relembra com desgosto quando fez a reavaliação da 

aposentadoria por invalidez de uma mulher de 30 anos, aposentada desde os 22. 

Ela era secretária de um escritório de advocacia cujos donos eram irmãos de um 

perito médico da cidade vizinha. Neste caso, PM2 não conseguiu diagnosticar 

nenhuma patologia psiquiátrica da pericianda.Aumentando as suspeitas da 

entrevistada, todos os atestados que a paciente apresentava foram emitidos pelo 

próprio perito, irmão de seus empregadores.  

 PM3 traz um fato que lhe chamou atenção: uma mulher que foi aposentada 

por uma doença relacionada à gestação. Seu parto já havia acontecido há cinco 

anos, a patologia se resolveu com o parto e não havia nenhuma incapacidade que 

justificasse todo este tempo de afastamento. 

 Muitos casos de cessação avaliados por PM4 eram de doenças comuns, 

muito frequentes entre os cidadãos. Por exemplo, pacientes hipertensos sem lesão 

de órgãos que gerasse incapacidade e pessoas com úlcera varicosa que, com o 

passar dos anos, cicatrizou. 

 A perita recorda de casos de indivíduos que sofreram amputação de 

membros ou que se tornaram paraplégicos. Ela defende que, mais do que uma 

aposentadoria, eles precisam de inclusão e readaptação.Com um esforço conjunto 

essas pessoas podem e devem ser completamente reinseridas no contexto laboral. 

 Um caso positivo foi rememorado por PM5. A entrevistada disse que avaliou 

um homem que no passado trabalhava como telhadista (construindo telhados) em 

uma pequena empresa e recebeu a aposentadoria devido à sequela de uma fratura 
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grave. A perita afirma que o periciado não tinha mais condições de trabalhar em 

altura, mas que partiu dele a iniciativa de pedir para cessar seu benefício. 

 O homem já havia conversado com seu antigo patrão que lhe ofereceu uma 

outra colocação na empresa, aproveitando suas habilidades matemáticas, apesar da 

pouca instrução. Ambos estavam motivados e o trabalhador decidido a aproveitar 

esta oportunidade. 

Por outro lado, a perita também recebeu casos em que o indivíduo já afirmava 

que, se o benefício fosse cessado, ele iria recorrer na esfera judicial com a certeza 

de reaver a aposentadoria. “E assim, é uma coisa que entristece a gente porque era 

uma pessoa que podia estar retornando ao trabalho. Ela teria mais alguns anos pra 

dar de contribuição ao mercado de trabalho”(PM5). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo começará através da discussão dos resultados expostos que 

pertencem ao grupo central do estudo, os desaposentados por invalidez. Em 

seguida, virão os demais grupos com suas particularidades e suas relações uns com 

os outros.  

 Ressaltamos que o processo de retorno ao trabalho é extremamente 

complexo, não podendo ser reduzido a um movimento técnico e burocrático de 

simplesmente voltar a trabalhar depois de um tempo afastado. O retorno precisa ser 

encarado através de uma perspectiva reabilitadora (no sentido mais amplo da 

palavra) que acompanhe os avanços ocorridos e inclua um novo e individualizado 

modo de viver e trabalhar (NEVES et al., 2015). Tudo isto se aplica ao ambiente, às 

atividades e aos atores envolvidos neste processo. 

 

6.1 DESAPOSENTADOS POR INVALIDEZ 

 

 Os funcionários do HCFMUSP que aceitaram participar deste trabalho foram 

afastados por doenças diversas, porém, as mais prevalentes no grupo foram as 

patologias psiquiátricas. Pelos dados da previdência, as principais causas de 

afastamento previdenciário em 2018, excluídas as causas externas, foram os 

distúrbios musculoesqueléticos, seguidos pelas patologias psiquiátricas 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, 2018).  

No mês de dezembro de 2021, a previdência social concedeu um total de 

150.030 benefícios de auxílio por incapacidade temporária e por incapacidade 

permanente. Destes, 25.110 foram categorizados pela Classificação Internacional de 

Doença (CID) como pertencentes ao grupo M (doenças osteomusculares) e 14.044 

como pertencentes ao grupo F (afecções psiquiátricas) (BRASIL, 2022). 
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Comparando comoutros países, um estudo realizado em uma região da 

Dinamarca que abrange 15 municípios, também constatou que, de 743 indivíduos 

em licença médica, as patologias mais frequentes foram os distúrbios 

osteomusculares e psiquiátricos, respectivamente (KAEMPE e MORTENSEN, 2021). 

Cada doença tem suas particularidades, pode gerar diferentes repercussões 

físicas e psíquicas e deixar algumas sequelas. Além de lidar com todo este processo 

de adoecimento e tratamento, os desaposentados após 10 a 24 anos (no referido 

grupo) tiveram que lidar com as questões relacionadas ao retorno ao trabalho. 

O retorno de pessoas neste processo de envelhecimento, especialmente 

considerando o longo tempo de afastamento, é ainda mais complexo. A idade tem 

impacto direto na capacidade física e psicológica (menor tolerância ao estresse, por 

exemplo) dos trabalhadores (DURAND et al., 2021). 

Apesar de oito dos entrevistados terem retornado no mesmo setor de trabalho 

de antes do afastamento, apenas dois permaneceram nele a longo prazo. Este fato 

pode ser justificado pelas limitações resultantes das patologias que os incapacitaram 

(nove pessoas precisavam de restrições laborais), ou pelas dificuldades no 

relacionamento com os colegas e chefia após a brusca transição de volta a vida 

laboral. 

As falas deste grupo de entrevistados mostraram a importância da escolha 

profissional, que seja um trabalho que lhe traga realização, motivação e que tenha 

significado em sua vida. Importante também é a possibilidade de evolução e 

crescimento na carreira. Os profissionais aqui mencionados tinham funções com 

menor grau de qualificação (poucos chegaram ao ensino superior) e alguns 

assumiram que a escolha profissional se deu por motivo estritamente financeiro. 

O valor do trabalho para cada pessoa é extremamente subjetivo e alguns 

podem pensar diferente, mas a satisfação com o reconhecimento de terceiros em 

relação ao seu trabalho é fato frequente, tal qual a importância da remuneração 

financeira.  

Já a questão das restrições e modificação das atividades está em uma linha 

tênue entre a adaptação das tarefas à capacidade do indivíduo e a desvalorização e 
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esvaziamento do trabalho.Acontecendo a segunda situação, o sucesso do retorno 

ao trabalho, conforme exposto por FRANCHE e KRAUSE (2002) e CLAUSEN et al. 

(2011), é prejudicado. 

Outra dualidade presente é a de sentimentos quando se apresenta a 

necessidade de afastamento do trabalho. Por um lado,ele pode ser bom por permitir 

ao indivíduo o tempo necessário para se dedicar ao seu tratamento e, por vezes, 

significa se afastar do ambiente adoecedor da empresa. Através de outra 

perspectiva, pode estar latente um sentimento de inutilidade e exclusão dessa 

importante área da vida que é a profissional; pode haver julgamento por colegas, 

chefias e familiares em relação à incapacidade e, ainda, o trabalhador tem que lidar 

com o estigma da invalidez.  

Em entrevistas realizadas por STANDAL et al. (2021), os participantes 

relataram que a situação de afastamento foi ocasionada por uma combinação de 

problemas de saúde, estressores de trabalho e familiares foram consumidores de 

suas energias, contribuindo para a incapacidade. A necessidade de licença médica 

para resolver seus problemas também não esteve isenta de desafios. Trabalhar era 

importante para os participantes, pois o na área profissional eles se sentiam 

valorizados e competentes. O trabalho os fazia sentir úteis no sentido de contribuir 

para o local de trabalho, família e/ou sociedade. 

DEJOURS (1992) há muito tempo fala da importância que o trabalho pode ter 

como gerador de saúde e prazer, ocupando um lugar muito importante contra a 

doença, seja ela física ou mental. “De qualquer maneira, o trabalho não é nunca 

neutro em relação à saúde, e favorece seja a doença seja a saúde. De modo que o 

trabalho deveria aparecer na própria definição do conceito de saúde (...)” (p. 164). 

Outro momento de tensão no processo de retornar ao trabalho era a ocasião 

da cessação do benefício, especialmente porque muitos sequer sabiam da 

possibilidade de ter o benefício cessado. As perícias de revisão, na visão dos 

entrevistados, eram procedimentos confusos e que variavam a depender do perito 

com o qual passassem.  

Alguns se queixavam inclusive do atendimento médico insatisfatório, que o 

perito não fazia nenhum esforço para avaliar e compreender a incapacidade. Porém, 
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apesar do exposto, a maioria concorda com a necessidade de cessação do 

benefício de pessoas que gozavam indevidamente. Talvez a solução passe por uma 

orientação previdenciária que possa esclarecer o que é a capacidade laboral e 

quando é de direito o benefício.  

Além disso, mantendo o procedimento de revisão de forma periódica, como 

previsto em Lei (BRASIL, 1991), deixa presente nos indivíduos a possibilidade de 

retorno. Vale ressaltar casos de pessoas que solicitaram o fim do benefício para 

retornar ao trabalho e aqueles que disseram que se soubessem que isso era 

possível já o tinham feito antes. 

Tal qual o processo de afastamento, o de retorno também foi permeado por 

sentimentos, vivências dúbias e polarizadas. Foram descritos aspectos positivos na 

experiência de retorno, que relacionamos com os facilitadores já expostos no 

referencial teórico, e aspectos negativos, relacionados com as barreiras. 

Por mais que a licença médica ajude no processo de recuperação da saúde, 

o isolamento e a perda da rotina de trabalho podem causar crises de identidade, que 

são possíveis efeitos iatrogênicos da licença médica (LANCMAN e BARROSO, 

2021).  

Na visão dos entrevistados do grupo dos desaposentados, facilitou o seu 

retorno o sentimento de superação que, pela descrição nas falas, era muito 

semelhante ao conceito de autoeficácia de BANDURA (1977), a crença positiva, por 

parte do indivíduo, na sua capacidade de desempenhar a atividade de forma 

satisfatória. 

Também foi favorável o processo de acolhimento em todos os setores da 

empresa, através dos colegas de trabalho, dos gestores e da equipe de profissionais 

que aplicava o programa de retorno ao trabalho vigente na época.  

O desempenho dos trabalhadores no retorno ao trabalho parece sofrer uma 

influência direta das crenças que o próprio trabalhador tem sobre si e das ideias que 

os outros expõem sobre ele e seu processo de retorno ao trabalho(NEVES et al., 

2015). Essas experiências aparecem especialmente através de sentimentos 

negativos, criando ou reforçando uma imagem negativa do trabalhador. Para 
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reverter isto, é necessário um trabalho individual de autoaceitação, mas também um 

esforço coletivo de confiança, apoio, participação e receptividade de todos os atores 

envolvidos no retorno ao trabalho (NEVES et al., 2015). 

Em uma revisão sistemática realizada por LANCMAN e BARROSO (2021), 

voltada para o adoecimento por patologias mentais, mas não excluindo as demais 

patologias, foi percebido que o relacionamento com os supervisores é um dos 

aspectos mais relevantes desse processo. 

Além dos supervisores, o engajamento dos colegas e do serviço de saúde do 

trabalhador também são importantes no retorno, destacando a disponibilidade para 

cooperar com as necessidades das partes envolvidas (LANCMAN e BARROSO, 

2021).Isto mostra a importância da participação dos diversos atores envolvidos, tal 

qual elucidado por YOUNG et al. (2005b). 

A autora afirma serem cinco partes interessadas no processo de retorno ao 

trabalho (trabalhadores, empregadores, contribuintes, prestadores de serviços de 

saúde e governo/sociedade) (YOUNG et al., 2005b). Fazendo as devidas 

interpretações destes atores para a realidade brasileira, neste trabalho pudemos 

entrevistar pelos menos quatro partes, respeitando a ordem: os trabalhadores 

desaposentados, os gestores que representam os empregadores, os peritos que 

atuaram na previdência social fazendo as vezes do contribuinte e os profissionais do 

HCFMUSP que aplicaram o programa de retorno ao trabalho como os prestadores 

de serviços de saúde. 

Para CORBIÈRE et al. (2020) as partes interessadas que mais aparecem no 

processo de retorno ao trabalho após afastamento por transtorno mental comum 

(TMC) são os trabalhadores afastados por TMC (100%), empregadores/RH (67,5%), 

gestores (53,9%), médicos do trabalho/enfermeiros (41,6%), médicos de 

família/geral (41,2% ), psiquiatra/psicólogo/psicoterapeuta (36,6%), profissionais de 

reabilitação (35,0%), colegas de trabalho (32,1%), seguradoras (25,9%), 

coordenadores de retorno ao trabalho (13,6%) e representantes sindicais (11,1%). 

Outra ferramenta facilitadora ao reingresso no trabalho foi a aceitação do 

processo de retorno ao trabalho e o empenho em lutar em prol disso, descrito por 

alguns como resiliência. Este sentimento é como o oposto do fato de não acreditar 
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no retorno ao trabalho, descrito por MAGNUSSEN et al. (2007) como uma barreira 

ao processo.O trabalhador que voltou pôde se sentir útil com o recomeço de sua 

vida laboral, aspecto importante na sua identidade pessoal (BARROS e LANCMAN, 

2016). 

Se o acolhimento através de um programa de retorno ao trabalhobem 

estruturado, integrado e com ações efetivas no local de trabalho pode ser facilitador 

ao retorno (ST-ARNAUD e PELLETIER, 2016), a falta de cuidado com o trabalhador 

que está voltando é, definitivamente, uma barreira. 

No caso dos desaposentados entrevistados, como já estavam afastados do 

trabalho há, no mínimo, 10 anos e como a empresa não esteve mais presente na 

vida deles após o afastamento, houve uma quebra da relação entre estes. Não havia 

mais o sentimento de pertencimento à instituição, este precisou ser reconstruído aos 

poucos. Como já dito, as pessoas não sabiam que poderiam ser desaposentadas e 

ficaram completamente perdidas quando isso aconteceu. 

TANG et al. (2011) e ANSOLEAGA et al. (2015) estimulam a comunicação 

permanente entre as partes (trabalhador afastado e empresa) durante o 

afastamento, fato que poderia servir como suporte ao indivíduo e evitar a perda do 

vínculo institucional. 

Outro ponto nevrálgico nas relações de trabalho são as restrições impostas 

sobre as atividades laborais. Para os trabalhadores restritos há a questão da 

adaptação do trabalho que pode levar a perda de sentido (esvaziamento) e gerar 

preconceito na equipe. 

LANCMAN et al. (2017) fizeram uma pesquisa no Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo, que não é o HCFMUSP, mas traz percepções 

pertinentes que podem ser estendidas a vários serviços. Os autores entrevistaram 

funcionários da enfermagem que viram o retorno ao trabalho dos colegas em dois 

sentidos. Os aspectos positivos foram relacionados ao retorno de um colega de 

equipe, permitindo uma melhor divisão do trabalho e adaptação de horários (turnos e 

folgas), diminuindo o excesso de trabalho e melhorando a qualidade do trabalho. O 

aspecto negativo foi relacionado ao retorno de trabalhadores com restrições 

trabalhistas. 
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Os entrevistados por LANCMAN et al. (2017) afirmaram que os trabalhadores 

com restrições interferem na divisão do trabalho, especialmente na quantidade de 

trabalho e na programação das atividades diárias de cada trabalhador, e causam 

impactos emocionais e conflitos na equipe. Devido ao fato de os trabalhadores com 

restrições só conseguirem cumprir parcialmente sua jornada de trabalho, os colegas 

consideram que não é possível diminuira sobrecarga dos que não têm restrições. 

Adequar um trabalho à capacidade do indivíduo que retorna, considerando 

suas habilidades e exigências físicas e cognitivas, pensando também na utilidade 

para a empresa, os pares e os gestores é uma tarefa complexa.Na prática do 

universo capitalista e cada dia mais competitivo, o trabalho com restrições não se 

sustenta.   

Os atores envolvidos no processo de retorno costumam criar uma imagem de 

um trabalhador ideal que, independente das condições de trabalho, não adoece e se 

mantem fiel a premissas como produtividade, competência e manutenção do papel 

de trabalhador eficiente segundo os modos de produção vigentes (NEVES et al., 

2015). O sistema produtivo parece ser incapaz de cuidar de pessoas que não se 

encaixem nesse padrão (NEVES et al., 2015). 

D12 apontou ser inócuo para o setor pelo fato de achar que durante seus 

diversos afastamento a sua equipe de trabalho não foi impactada. Pensa que seus 

colegas de trabalho não ficaram sobrecarregados e desempenharam as tarefas 

extras sem nenhum problema. O trabalho de LANCMAN et al. (2017) mostra 

exatamente o oposto: os entrevistados foram unânimes em observar que as licenças 

médicas implicam em excesso de trabalho para os colegas de trabalho do ausente. 

Uma série de sentimentos se relacionam ao processo de retorno ao trabalho. 

Os desaposentados trouxeram relato de revolta, não aceitação e medo do 

desconhecido. 

DEJOURS (1992), em seu livro “A loucura do trabalho” recorda que, 

sobretudo no subproletariado, o adoecimento tem uma conotação vergonhosa. 

Quando se está doente tenta esconder o fato dos demais ou, quando inevitável de 

se expor, o doente passa a se desculpar, como se aquilo tivesse sido sua culpa. A 
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pior vergonha é parar de trabalhar. O autor refere a associação entre “doença e 

vagabundagem”, em suas próprias palavras.  

Se o sentimento de fracasso relacionado ao afastamento do trabalho pela 

doença é ruim, muito pior é o relatado por alguns entrevistados em relação ao 

retorno. Algumas pessoas se veem como se estivessem usufruindo de algo que não 

era seu por direito, tal qual um criminoso. 

Por fim, é essencial falar das particularidades na vida de cada 

desaposentado. Nos resultados pudemos expor algumas questões singulares 

trazidas por eles, chama muita atenção o impacto que a aposentadoria e a 

desaposentação tem na vida das pessoas. Nenhuma delas solicitou formalmente o 

benefício e, assim como não participaram ativamente da conceção, se sentiram 

lesadas com a cessação brusca tal qual foi realizada. 

Recordamos os sentimentos evidenciados no estudo de WITCZAK e 

GUARESCHI(2011) com aposentados por invalidez que referem o sofrimento que 

permeia o acontecimento, o vazio que se instala e até a possibilidade de suicídio por 

tamanho sofrimento. Lembrando que D12 trouxe esse pensamento de acabar com a 

própria vida no momento da cessação de seu benefício.  

O retorno ao trabalho, portanto, mesmo nos casos que evoluiu com sucesso, 

foi uma mudança extremamente brusca na vida dessas pessoas. O trabalho é uma 

questão central no cotidiano de todos e, tal qual o afastamento, o retorno também 

pode trazer sofrimento, recordamos mais uma vez as falas, já mencionadas, de 

DEJOURS (1992) sobre as percepções negativa de parar de trabalhar.  

 

6.2 GESTORES 

 

 O grupo dos gestores, tal qual o dos desaposentados, consideram importante 

a reavaliação dos benefícios e da capacidade dos segurados da previdência, porém 

ressalta a importância de agir com cautela, já que se trata do futuro profissional dos 
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indivíduos. Trazem, inclusive, histórias de situações constrangedoras que os 

desaposentados passam devido à cessação inadequada dos benefícios.  

 Os entrevistados observaram como uma dificuldade a superioridade 

hierárquica do INSS em relação à empresa, a qual deve seguir a decisão do perito 

para que os segurados não recaiam no limbo previdenciário. O limbo previdenciário 

é o termo utilizado quando, após a cessação do benefício (auxílio por incapacidade 

temporária ou permanente) pelo INSS, o médico do trabalho da empresa considera 

o indivíduo inapto, ficando assim impedido de retornar ao trabalho. Sua grande 

consequência trabalhista é que, quando isto ocorre, o trabalhador fica sem receber 

remuneração da empresa ou da previdência (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 

2021). 

 Sendo assim, os gestores, segundo suas próprias palavras, se veem obrigado 

a “achar subterfúgios”para readaptar as pessoas ao trabalho. É de suma importância 

que esta acolhida e reinserção dos desaposentados ao trabalho seja de forma 

cautelosa, mas verdadeira. Algumas falas podem passar a ideia de que isso está 

sendo realizado pela pura obrigatoriedade legal, o que pode dificultar o processo 

para ambos os lados (desaposentados e gestores). 

ABMA et al. (2013) nos remetem à importância do apoio dos colegas e 

superiores na visão dos trabalhadores que retornam. Recordamos também 

ANSOLEAGA et al. (2015) que trazem a ideia de ajustar as expectativas dos atores 

envolvidos no retorno. Muitas vezes o indivíduo volta mesmo com limitações, mas 

isso não os torna “inválidos”. 

Um estudo recente atuou através de uma intervenção que promovia o diálogo 

entre gestores e funcionários, com a mediação de um coordenador, na intenção de 

facilitar o retorno ao trabalho. O foco era promover a convergência de expectativas e 

objetivos das duas partes. A discussão acerca dos fatores físicos, organizacionais e 

sociais do trabalho potencializou a participação dos gestores, integrando-os ao 

processo (ESKILSSON et al., 2021). 

Com o apoio de um coordenador de reabilitação (tradução do nome utilizado 

pelos autores), que é um membro da equipe multidisciplinar, os gestores também 

podem aumentar seus conhecimentos sobre como detectar sinais precoces de 



156 
 

 

estresse e fazer ajustes concretos no trabalho, adaptando-o à capacidade do 

funcionário, o que inclui um plano claro com acompanhamentos 

regulares(ESKILSSON et al., 2021). 

Questões como a falta de motivação e o desejo de permanência em 

benefícios previdenciários podem ser originadas da própria organização do trabalho. 

A falta de compreensão do processo de adoecimento, sua relação com o trabalho e 

as exigências de alta produtividade podem originar sentimentos confusos e dúbios; a 

ajuda profissional de uma equipe multidisciplinar no contexto de reabilitação pode 

trabalhar essas questões. 

 Entrevistados do grupo anterior, como D9 e D12, por exemplo, queixavam-se 

da falta de valorização do seu trabalho pela equipe, o que pode ser justificado por 

este tipo de comportamento de mero cumprimento da decisão previdenciária.Outra 

implicação disto é o prejuízo para a empresa que vê o empregado apenas como 

uma despesa, sem poder contar com um indivíduo que faça a diferença no cotidiano 

do trabalho. 

No caso do HCFMUSP, a demissão era uma preocupação secundária devido 

à estabilidade empregatícia.Porém, em uma empresa particular, com essas 

percepções descritas, o retorno ao trabalho costuma culminar no desligamento do 

funcionário, respeitando apenas um breve período de estabilidade, quando este é 

previsto legalmente. 

 Apesar da demissão ser menos preocupante no HCFMUSP, outra questão se 

sobressai, a modificação das atividades devido às restrições laborais pode recair 

sobre um desvio de função caso não sejam realizadas atividades compatíveis com o 

cargo. 

 Para minimizar essa questão, as políticas públicas, a nível estadual 

(Secretaria de Saúde) ou através do INSS, precisam ser revistas para viabilizar a 

troca de função em virtude de adequações à capacidade laboral no hospital em 

estudo. 

 Apesar de haver gestores que veem o retorno dos desaposentados apenas 

como o cumprimento da legislação, há aqueles que os valorizam como sendo um 
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novo membro na equipe, pronto para contribuir com sua força de trabalho. Ainda que 

haja o impacto das restrições na gestão de tarefas, e de ter que lidar com a 

reclamação dos colegas devido às limitações do desaposentado, o destaque vai 

para o lado positivo de contarcom um novo integrante na divisão do trabalho. 

LANCMAN et al. (2021) realizaram uma pesquisa que analisou, à luz da 

ergonomia da atividade, o trabalho de técnicos de enfermagem de unidade de 

terapia intensiva e semi-intensiva em um hospital público universitário. Ficou claro 

para os autores a sobrecarga já habitual sobre os profissionais, onde a limitação do 

material humano em relação ao trabalho real é ainda mais agravada pelas situações 

demandadas no dia a dia.  

Trabalhar com saúde é estar sempre em alerta às individualidades do 

paciente; a mudança de rotina é frequente, podendo aumentar exponencialmente a 

demanda diária de atividades. Ter uma equipe trabalhando com o mínimo de 

pessoas e no limite superior de atividades a fazer é preocupante e isto acontece no 

estudo mencionado de LANCMAN et al. (2021) e no HCFMUSP. Os impactos são 

ainda piores para a equipe quando existem funcionários com restrições, o que pode 

alimentar essa visão de conflitos entre trabalhadores com e sem restrição de 

atividades. 

A relação entre o funcionário que retorna e seus colegas de trabalho é 

afetada. Porém, se quem está retornando é um trabalhador experiente, que fez parte 

da equipe por um longo período antes do adoecimento, isso influencia de forma 

positiva em como os colegas de trabalho tendem a colaborar (PETERSEN et al., 

2016a).  

Outra questão que desperta a solidariedade da equipe é o fato de já ter 

passado por situação semelhante anteriormente. No estudo de PETERSEN et al. 

(2016a), em que os entrevistados executavam tarefas extenuantes, o fato de já 

terem sido acometidos por distúrbios osteomusculares facilitava na acolhida e 

compreensão das limitações do colega que estava retornando. 

 Por fim, este grupo dá destaque para um facilitador importante ao retorno ao 

trabalho: a motivação. Vários autores já citados trazem essa questão e têm a 

concordância dos gestores do HCFMUSP.A motivação pode ser usada, inclusive, 
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como um preditor de sucesso no retorno ao trabalho em algumas avaliações 

(BRAATHEN et al., 2007; EKBLADH et al., 2010). 

 O estudo de VANOVENBERGHE et al. (2021) mostrou que a motivação 

controlada em relação ao antigo emprego foi relacionada ao menor tempo até o 

retorno ao trabalho. São duas as formas de motivação controlada: motivação 

introjetada e motivação externa.  

A motivação introjetada depende de sentimentos de recompensa e punição 

dentro da própria pessoa. Pessoas com motivação introjetada se envolvem em um 

determinado comportamento para se sentirem orgulhosas ou dignas, ou evitam 

sentimentos de vergonha e culpa (por exemplo, decepcionar seu gestor). Na 

motivação externa, o comportamento das pessoas é iniciado por contingências 

externas à pessoa. As pessoas são então motivadas a buscar um resultado 

desejado (por exemplo, um bônus financeiro) ou evitar um resultado indesejado (por 

exemplo, ser demitido) que é controlado por outros (VANOVENBERGHE et al., 

2021).  

 

6.3 PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA DE RETORNO AO 

TRABALHO DO HCFMUSP 

 

 Os entrevistados deste grupo foram profissionais da equipe multiprofissional 

que atuou no programa de retorno ao trabalho vigente no HCFMUSP na época da 

cessação em massa de benefícios. Apesar da vigência teórica do programa, um fato 

que chamou atenção foi que muitos dos desaposentados entrevistados não o 

reconheciam como tal. Mesmo alguns que haviam passado em atendimento não 

entendiam que estavam inseridos no contexto de um programa, provavelmente 

porque não tiveram o esclarecimento técnico necessário. 

Porém, é fato que a importância do acolhimento trazida pelos 

desaposentados foi resgatada pelo grupo de profissionais que atuavam no 

programa. Estes entrevistados chamaram a responsabilidade para si e para os 
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gestores neste quesito. É preciso acolher, prestar assistência e apoiar àqueles que 

estão retornando.O apoio está ligado à satisfação notrabalho após o afastamento 

por doença (FIGUEREDO et al., 2020). 

O estudo de EFTEDAL et al. (2017) buscou compreender como atua a equipe 

de reabilitação ocupacional na Noruega. Os temas que eles julgam como 

importantes para o sucesso do retorno ao trabalho são: obter uma compreensão 

básica da vida do participante; construir uma aliança terapêutica por meio de uma 

comunicação caracterizada pela sensibilidade às necessidades e preocupações 

emocionais dos participantes; e iniciar processos de mudança que aumentem as 

possibilidades de retorno. 

Para os profissionais, há alguns aspectos importantes para um programa de 

retorno ao trabalho. É necessário o trabalho integrado dos envolvidos no processo e, 

ainda mais importante, que eles tenham autonomia e confiança diante do 

empregador. O trabalho de profissionais de diferentes áreas colabora com os 

trabalhadores para ajudá-los a superar sua incapacidade (VOGEL et al., 2017). 

Também para CORBIÈRE et al. (2020) é fundamental conhecer e 

compreender o papel e as perspectivas de todos os atores envolvidos no processo 

de retorno ao trabalho, favorecer um clima de trabalho orientado para o apoio mútuo 

e a boa comunicação entre os profissionais e mais especificamente dentro da 

equipe, adotando uma abordagem colaborativa no processo de retorno. 

Conforme já descrito anteriormente porYOUNG et al. (2005a), o grupo dos 

profissionais trouxe a possibilidade de iniciar o processo de retorno ao trabalho 

antes de sua volta à empresa propriamente dita e não o finalizar no primeiro dia de 

volta às atividades. Há que pensar no adoecimento que gerou o afastamento, 

reparar as possíveis falhas que envolvam o trabalho e prevenir o adoecimento de 

outros funcionários. 

As condições que contribuem para o adoecimento não favorecem o retorno ao 

trabalho e, consequentemente, prejudicam a permanência no emprego (LANCMAN 

et al., 2021). Além disso, outros funcionários podem adoecer, gerando novos 

afastamentos, complicando ainda mais a situação de trabalho devido à redução do 

número de funcionários (LANCMAN et al., 2021). 
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Mais uma vez foi recordada a falta de orientação e conscientização quanto à 

possibilidade de cessação do benefício da aposentadoria por invalidez. Isto é algo 

importante de se fazer antes ou no momento do afastamento.  

ST-ARNAUD e PELLETIER (2016) reforçam que um programa de retorno ao 

trabalho deve adotar um processo integrado de saúde no trabalho, que considere a 

complexidade do ser humano no trabalho e a necessidade de agir não somente 

junto ao indivíduo trabalhador, mas igualmente no trabalho. É indispensável 

acompanhar os indivíduos em seu local de trabalho e atuar sobre a dinâmica deste, 

seja das atividades ou da organização. 

Para o sucesso do programa é essencial a coordenação das práticas 

adotadas pelas várias equipes envolvidas no processo de reabilitação e retorno ao 

trabalho (ST-ARNAUD e PELLETIER, 2016). 

P1 trouxe que julgava importante a presença de um coordenador para 

conduzir a discussão de caso de retorno de cada trabalhador individualmente. 

Assim, a equipe poderia se planejar de forma organizada para trabalhar de forma 

sincronizada para o sucesso do retorno.  

 STERGIOU-KITA et al. (2010) levantaram a hipótese de que essa interação 

entre trabalhador, equipe de saúde e empregador pode servir para o 

compartilhamento das informações de retorno ao trabalho, porém sempre 

respeitando a confidencialidade e o processo de consentimento informado. 

TANG et al. (2011) e ABMA et al. (2013), tal qual P1, defendem a presença 

de uma pessoa que faça a gestão do processo de retorno ao trabalho de cada 

funcionário afastado. No primeiro estudo, o profissional gestor não é contratado da 

empresa, mas alguém que acompanha o processo de reabilitação profissional e faz 

uma ponte entre o trabalhador e a empresa, sugerindo adequações para que haja 

sucesso no processo de retorno (TANG et al., 2011). No segundo estudo citado, 

esse profissional é contratado da empresa e pode ser o supervisor ou o gerente de 

recursos humanos, sendo estes tratados como figura chave, já que podem facilitar a 

acomodação dos trabalhadores e otimizar o funcionamento do trabalho (ABMA et al., 

2013). 
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KAUSTO et al. (2021) concluíram que o modelo de participação do 

coordenador de retorno ao trabalho pode aumentar o afastamento por doença do 

empregado, mas diminui o risco de aposentadoria por invalidez, ou seja, exclusão 

permanente do mercado de trabalho. 

DOL et al. (2021), por sua vez, defendem que há fortes evidências de que a 

duração do afastamento é reduzida quando os trabalhadores têm contato pessoal 

com um coordenador. Além disso, aumentam as taxas de retorno ao trabalho e 

reduzem os custos com intervenção.  

Foram também extraídos das falas dos profissionais os aspectos positivos e 

negativos que eles acreditavam existir no processo de retorno ao trabalho. O 

principal aspecto positivo foi o fato deles acreditarem que o retorno poderia trazer ao 

desaposentado um novo sentido de utilidade e organização da vida com a retomada 

do aspecto profissional.  

FIGUEREDO et al. (2020) fizeram uma pesquisa sobre obem-estar após 

retorno ao trabalho e perceberam quea autonomia no trabalho tem um efeito positivo 

no bem-estar psicológico, enquanto altas demandasde trabalhoestãorelacionadas a 

uma menor satisfação no trabalho. 

Entre as dificuldades do processo estava a falha de comunicação, importância 

já mencionada por TANG et al. (2011), que poderia ser melhorada tanto a nível de 

INSS, no procedimento de reavaliação do benefício, como dentro da empresa, 

esclarecendo questões inerentes ao afastamento e retorno. Também o longo tempo 

de afastamento, que implicou a perda de vínculo sentida e mencionada pelos 

desaposentados.  

Um estudo foi desenvolvido para tentar melhorar as práticas organizacionais 

de comunicação no retorno ao trabalho. Os autores perceberam que as informações 

inicialmente vindas dos trabalhadores para as partes interessadas no local de 

trabalho incluíam informações médicas (por exemplo, detalhes de lesões, limitações 

funcionais) e administrativas (por exemplo, duração da recuperação, informações 

sobre acomodação) necessárias para iniciar e implementar um plano de 

recuperação da capacidade (JETHA et al., 2021). 
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Já as informações trocadas das partes interessadas no local de trabalho para 

os trabalhadores incluíam políticas e procedimentos (por exemplo, detalhes sobre o 

programa de recuperação da capacidade, informações sobre compensação dos 

trabalhadores) e funções e responsabilidades (por exemplo, papel das diferentes 

partes atuantes no retorno ao trabalho). A troca consistente de informações foi 

fundamental para a implementação do programa de recuperação da capacidade 

laboral em toda a organização (JETHA et al., 2021). 

Outra questão que pode ser considerada uma barreira ao retorno é a 

retomada em um ambiente de trabalho inadequado, adoecedor e que não respeite 

as limitações do profissional que está voltando. EDÉN et al. (2007) ressaltam a 

importância de buscar soluções em relação ao ambiente e a jornada de trabalho. 

Assim como os gestores recordaram a importância da motivação para o 

sucesso do retorno ao trabalho, de maneira semelhante, os profissionais trouxeram 

a contrariedade dos desaposentados em relação ao retorno ao trabalho como um 

obstáculo para o processo. 

Por fim, outro fato considerado como dificultoso para este grupo de 

entrevistados foi a dificuldade de previsibilidade na evolução de cada caso que 

retornava ao trabalho. Mais uma vez aparece a individualidade de cada trabalhador, 

que pode ter caminhos completamente diferentes do previsto. Aos profissionais cabe 

acompanhar e respeitar o processo, engajando de forma genuína conforme a 

necessidade. As expectativas de desempenho ocupam um lugar central entre os 

atores envolvidos no contexto do retorno ao trabalho (NEVES et al., 2015). 

 

6.4 PERITOS FEDERAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA DE REVISÃO 

DE BENEFÍCIOS NO INSS 

 

 O último grupo de entrevistados, tal qual os anteriores mencionados, 

concordaram com a manutenção da reavaliação periódica de benefícios e julgaram 

que foi uma falha da previdência este longo tempo sem revisão.  
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 O retorno precoce é uma estratégia que costuma ocorrer em casos de auxílio 

por incapacidade temporária e, grande parte das vezes, necessita de restrição das 

atividades. Um estudo mostrou que, embora os trabalhadores que retornam 

precocemente possam ser gratos por isso, eles também podem sentir como uma 

pressão a fazê-losacreditarem que se recuperaram totalmente (PETERSEN et al., 

2016b). 

CORBIÈRE et al. (2020) referem que os resultados de sua revisão sugerem 

que a seguradora (podemos fazer um paralelo com o INSS no caso do Brasil) deve 

manter relacionamentos positivos, colaborar e trocar informações de forma contínua 

com trabalhadores, empregadores e profissionais de saúde envolvidos no 

acompanhamento médico dos trabalhadores. O papel da seguradora é garantir 

contatos regulares com o trabalhador para evitar uma eventual licença médica de 

longa duração. 

Peculiar aos peritos foram alguns dos motivos que eles acreditavam serem 

justificativa do grande número de cessação de benefícios. Eles defendiamque 

grande parte dos benefícios havia sido concedida por meio judicial, o que não foi o 

caso de nenhum dos desaposentados entrevistados neste trabalho. Outra possível 

causa era a conceção do benefício por peritos terceirizados, fato que até pode ter 

ocorrido entre os entrevistados já que não foi ativamente questionado, mas também 

não foi mencionado espontaneamente por nenhum. 

Em relação aos médicos terceirizados: 

Em 2001, a Diretoria colegiada do INSS decidiu 
delegar poderes decisórios à rede de médicos 
credenciados. A partir de então, o custo do auxíliodoença, 
que era estável em cerca de dois bilhões de reais, explodiu, 
chegando a nove bilhões em 2004 e 12,5 bilhões de reais, 
em 2005. A demanda por perícias cresceu, mas 70% delas 
eram perícias de manutenção, ou seja, os segurados 
retornavam frequentemente para novas e novas perícias, 
insuflando artificialmente a demanda e empurrando a fila de 
marcação dos primeiros atendimentos para até 180 dias do 
requerimento ao atendimento. Os médicos credenciados 
atuavam como se fossem médicos assistentes, 
acompanhando seus pacientes e recebendo por consulta 
realizada, sem compromisso com a Previdência Pública, 
sem autoridade de representantes do Estado, sem 
segurança nenhuma para contrariar o examinado, pois 
atuavam em consultórios privados, sem conhecimentos 
previdenciários e trabalhistas.(ALMEIDA, 2012, p. 167) 
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 Outro ponto importante nas entrevistas com os médicos peritos foi o método 

utilizado por cada um para avaliação da incapacidade, visto que não há uma diretriz 

da previdência que padronize isso. Há uma série de julgamentos dos outros grupos 

de entrevistados acerca do trabalho dos peritos, corroborando com o que disse 

MELO e ASSUNÇÃO (2003) “apesar da relevância social do trabalho 

desempenhado por esses profissionais, nota-se uma lacuna na compreensão do seu 

exercício” (p. 106). 

 Fato é que o trabalho dos peritos, tal como dos demais envolvidos no 

processo de retorno ao trabalho, é impreciso e variável. Sua unanimidade está 

compreendida na decisão final: para fazer jus ao benefício da aposentadoria por 

invalidez é necessário que haja um adoecimento culminando em incapacidade 

permanente e omniprofissional. 

 A incapacidade permanente ou indefinida “é aquela insuscetível de alteração 

em prazo previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à 

época" (INSS, 2022, p. 3). Quanto à profissão, omniprofissional é “aquela que 

implica a impossibilidade do desempenho de toda e qualquer atividade laborativa, 

sendo conceito essencialmente teórico, salvo quando em caráter transitório”(INSS, 

2022, p. 4). 

MELO e ASSUNÇÃO (2003) estudaram o raciocínio desenvolvido pelo 

médico perito na execução da tarefa de avaliação deincapacidade laborativa. As 

autoras chegaram à conclusão de que a avaliação pericial pressupõe a constituição 

de um código interpretativo constituído de princípios ordenadores de julgamento que 

não pode ser pensada de maneira independente das influências políticas e sociais. 

Ressalto que chamou atenção o fato de somente uma das entrevistadas 

(PM5) ter mudado seus critérios de avaliação após o processo de revisão em massa 

de benefícios. Restou a impressão de que os demais peritos fazem uma avaliação 

voltada especificamente para a incapacidade, e não para o indivíduo. Somente PM5 

recordou que durante sua avaliação passou a se preocupar se de fato o periciado 

iria conseguir se reinserir no mercado de trabalho, avaliando-o de forma integral, tal 

qual o conceito de saúde atual(OMS, 1946). Talvez por isso tenha cessado menos 

benefícios que a maioria de seus colegas. 
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Há ainda a possibilidade de reabilitação profissional tal qual prevista 

legalmente pelo INSS como um meio de reingresso ao mercado de trabalho 

(BRASIL, 1999). Uma das desaposentadas chegou a iniciar o processo na 

previdência, mas desistiu devido à morosidade do sistema. 

O programa de reabilitação do INSS veio perdendo sua essência com o 

avançar dos anos. O modelo atual foi bastante reduzido e vem se resumindo ao 

simples encaminhamento dos trabalhadores adoecidos para a empresa ou 

instituições públicas, transferindo a elas a responsabilidade de recuperação da 

capacidade e retorno ao trabalho.  

A reabilitação profissional, por definição, é uma proposta que vai além da 

reabilitação física, foco de uma visão assistencial da saúde. O objetivo é integral, 

abordar o trabalhador como um todo, para que ele possa ser reinserido com sucesso 

no ambiente laboral. Utilizando as palavras de TAKAHASHI e colaboradores 

(2010b), a reabilitação profissional é “como um conjunto integrado de ações cuja 

finalidade é resgatar as capacidades física, psicológica e social dos trabalhadores 

acometidos por agravos de saúde, que resultam na incapacidade para o trabalho”. 

O estudo de LANCMAN e BARROSO (2021) demonstra que o sucesso da 

reabilitação profissional (aqui estendemos ao retorno ao trabalho) depende da 

transição de uma visão menos mecanicista para uma visão mais funcional da saúde, 

com maior consciência do processo saúde-doença eda relação entre saúde física, 

mental eoutras características. 

ALMEIDA (2012) rememora que, além de toda a técnica, é necessária ao 

perito “sensibilidade social e crítica política, sabendo todos os interesses 

queinfluenciam e decorrem de seu trabalho” (p. 164), pois, muitas vezes, a análise 

do caso concreto requerconsiderações que vão alémdo mero conhecimento técnico. 

Outro tema abordado na entrevista foi em relação ao cotidiano profissional 

dos peritos neste período de revisão em massa de benefícios. O sofrimento não se 

restringia aos segurados que eram convocados para a reavaliação. Os médicos 

peritos relataram situação de desgaste emocional e sobrecarga de tarefas, apesar 

do apoio que recebiam na agência para distribuição dos atendimentos e do subsídio 

logístico. 
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Um tema polêmico, de longa data, que foi citado nas entrevistas foi a 

segurança nas agências, hoje os peritos parecem se sentir mais protegidos para 

estes atendimentos que envolvem uma situação de tensão com o segurado. No 

passado eram frequentes os casos de agressão e até morte dos profissionais devido 

à insatisfação dos periciados (CREMESP, 2007).  

Com o grupo dos peritos também foi abordada a temática do processo de 

retorno ao trabalho. Mais uma vez veio à tona a necessidade de comunicação e 

orientação previdenciárias às empresas e à população. Os próprios médicos peritos 

julgam ser importante a troca de informações com o médico do trabalho da empresa, 

para esclarecer a questão da capacidade do segurado e para compartilhar 

interpretações acerca de necessidade de restrições com o profissional que conhece 

de perto o dia a dia no trabalho. 

Não foi o escopo deste trabalho uma pesquisa além do HCFMUSP que 

pudesse entender o ocorrido, por exemplo, com profissionais desaposentados que 

não possuíam uma instituição para retornar ao trabalho. Porém, PM5, mais uma vez 

atua com uma visão integral aos trabalhadores, expondo que pensa ser importante 

uma ação corresponsável do INSS nesses casos de falência da empresa. 

A mesma entrevistada também mostra preocupação com os casos de 

pequenas e médias empresas que não têm possibilidade de oferecer assistência e 

acolhimento aos desaposentados. Um estabelecimento com poucos funcionários 

provavelmente não terá condições de desenvolver um programa de retorno ao 

trabalho ou mesmo de realocar seu funcionário em outro posto, já que tem pouca 

diversidade de atividades e de material humano para suprir suas demandas 

econômicas. 

Assim como os demais profissionais (equipe multiprofissional do HCFMUSP e 

gestores) e os variados autores já citados, também para os peritos a motivação é um 

importante facilitador do processo de retorno ao trabalho.  

Por fim, em relação ao estabelecimento de um programa de retorno ao 

trabalho, somente PM2 afirma não concordar, indo na contramão de todos os 

demais entrevistados (inclusive de outros grupos). Chama atenção o fato desta 

entrevistada ter atuado como médica do trabalho no passado. Porém, ela justifica 
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sua opinião expondo que acha necessário um tratamento individual e pensa que 

realizando um programa haveria uma massificação. 

A posição de PM2 se aproxima do que foi trazido por P1 que julgava 

importante a presença de um coordenador para conduzir o retorno de cada 

trabalhador.NEVES et al. (2015) denomina como mediador este indivíduo que atua 

entre os atores do processo de retorno ao trabalho. Ele não tem uma função 

simples, visto que deve ser dotado de qualidades que promovam o acolhimento e a 

escuta do trabalhador, mas que também o auxilie no processo de retorno perante o 

empregador.ST-ARNAUD e PELLETIER (2016) também ressaltaram a importância 

de respeitar as individualidades do processo de cada trabalhador. 
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Por se tratar de uma pesquisa de mestrado, com tempo restrito para 

execução e realizada no contexto da pandemia de COVID-19, algumas limitações 

foram enfrentadas. 

 A planilha fornecida pela empresa constava que 31 funcionários do 

HCFMUSP foram desaposentados por invalidez. Não foi possível fazer contato com 

todos eles, tendo sido excluídos aqueles que não estavam mais trabalhando no 

momento da realização das entrevistas. Não foi possível saber, por exemplo, 

experiências de pessoas que, logo após o retorno, se desligaram da empresa ou se 

afastaram por novo benefício.   

Também não entrevistamos pessoas de outras empresas. Por ser o 

HCFMUSP um hospital público, tem uma dinâmica completamente diferente de 

empresas privadas, um dos motivos é que nestas últimas não há a estabilidade do 

vínculo empregatício. Um estudo envolvendo um maior número de empresa de 

diferentes ramos também pode ter contribuições valiosas. 

Outra questão limitante foi o fato de as entrevistas não terem sido realizadas 

no momento imediatamente após o retorno ao trabalho, assim contamos com a 

memória dos desaposentados a respeito do momento vivido. Porém, pelo fato da 

desaposentação ter sido um momento marcante em sua vida, não foi relatada muita 

dificuldade em lembrar dos acontecimentos. 

 Não foi possível acompanhar os entrevistados, observando-os em seu local 

de trabalho, isto devido à vigência da pandemia e orientação de reduçãoda 

circulação de pessoas entre os setores do hospital.  

Outro obstáculo à observação no ambiente de trabalho, foi o tempo decorrido 

entre o retorno ao trabalho e o momento da realização deste estudo, que nos 

impediu de participar do momento de adaptação propriamente dito.A princípio havia 

a expectativa de continuidade do processo de revisão dos benefícios pelo INSS, o 
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que nos permitiria acompanhar todo o processo de retorno,com entrevistas e 

observaçãodos funcionários logo após a desaposentação, mas as revisões 

acabaram sendo suspensas pelo contexto vigente da COVID-19. 

Apesar de se tratar de uma pesquisa qualitativa, que por vezes tem sua 

objetividade questionada em comparação à pesquisa quantitativa, é necessário 

ressaltar que seu valor científico já exposto na metodologia, não deve ser 

desmerecido por tratar de fenômenos humanos de natureza subjetiva. E ainda, no 

contexto das limitações já expressas, houve um grande e diverso número de 

informações coletadas, o que contribui com a literatura em riqueza de experiências 

em um campo pouco estudado que é o da desaposentação.  
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8 CONCLUSÕES 

 

 A diversidade de entrevistas e dos temas abordados em cada uma resultou 

em uma série de particularidades abordadas neste trabalho. Para concluirmos, 

traremos um breve apanhado de temas discutidos entre os quatro grupos de 

entrevistados. 

 Ainda que os roteiros de entrevistas não tenham sido os mesmos para todos 

os grupos, houve uma semelhança de temas abordados que estão ilustrados nos 

Quadro 6, 7, 8, 9 e 10 abaixo. A intenção é de fazer um apanhado dos temas que 

convergiram entre os grupos, de forma clara e concisa.  

Quadro 6 - Temas abordados pelos quatro grupos de entrevistados 
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Quadro 7 - Temas abordados pelos grupos dos gestores, profissionais do HCFMUSP e peritos 

 

 

Quadro 8 - Temas abordados pelos grupos dos desaposentados por invalidez, gestores e 
profissionais do HCFMUSP 

 

 

Quadro 9 - Temas abordados pelos grupos dos desaposentados por invalidez e pelos profissionais 
do HCFMUSP 

 

Quadro 10-Confrontamento sobre as falas dos desaposentados e gestores acerca das restrições 

laborais 
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 Além dos tópicos esquematizados acima, há ainda alguns temas específicos 

tratados pelos grupos. Ressalto alguns a partir daqui. 

 Primeiro, chamo atenção das particularidades das histórias de vida que cada 

indivíduo desaposentado relatou no curso das entrevistas. As experiências de 

retorno ao trabalho foram diversas, únicas e intensas, variando de forma positiva e 

negativa conforme a trajetória e os sentimentos vividos por cada um.  

 O retorno ao trabalho dos desaposentados por invalidez foi totalmente 

inesperado para todos os atores desse processo, isso porque, apesar da revisão dos 

benefícios ser prevista em Lei, ela não era executada. As dificuldades enfrentadas 

pelos entrevistados estiveram, em grande parte, relacionadas à ineficiência da 

previdência em manter as revisões com ocorrência periódica. Isto tirou dos 

segurados e da empresa, por muitos anos, a expectativa para preparar o retorno.  

 Entre os gestores, por mais que alguns ressaltaram a questão das 

dificuldades enfrentadas na adequação das atividades laborais, especialmente no 

caso de trabalhadores com capacidade reduzida e grande número de restrições, 

houve falas contrárias. Foi possível observar gestores com uma visão diferenciada, 

que acolhiam os trabalhadores com o olhar voltado em suas potencialidades e no 

que poderiam contribuir com a equipe. Esta visão humana faz a diferença no 

acolhimento e tem impacto positivo no retorno ao trabalho. 

 Em relação aos profissionais que trabalhavam no HCFMUSP executando o 

programa de retorno ao trabalho, saliento as falas que trouxeram a importância do 

seguimento com os indivíduos desaposentados. A questão de ter um coordenador 

para cada caso proporcionando uma atenção minuciosa e individualizada e o 

acompanhamento do funcionário no local de trabalho foram importantes temáticas 

abordadas. Talvez este acompanhamento mais próximo minimize a sensação de 

incerteza da evolução ou do insucesso dos casos.  

 E ainda, ressalto uma fala trazida por uma entrevistada do grupo dos 

profissionais sobre a necessidade de ampliação da visão no processo de retorno ao 

trabalho. Fato que se mostrou claro nos discursos é que não há apenas um 

momento de retorno ao trabalho, e sim um processo. Como tal é necessário 

aproveitar todas as potencialidades do percurso: ter um olhar diferenciado para o 



173 
 

 

trabalho que pode ser adoecedor, acolher o restante da equipe (além da pessoa que 

está retornando) e aprender e praticar mudanças que promovam a saúde no 

ambiente de trabalho, são algumas partes deste processo. 

 Em relação aos peritos, foi notória a visão diferenciada deste grupo. Quatro 

dos entrevistados mostrou uma visão majoritariamente voltada para avaliação da 

capacidade ou incapacidade dos segurados. Apenas uma pessoa se destacou do 

grupo por um olhar mais humano, voltado ao indivíduo e preocupado com a sua 

inserção de fato no mundo do trabalho. 

 Ficou clara a visão mais automatizada destes profissionais do INSS. Eles 

relatam uma grande sobrecarga de trabalho e talvez por isso tenham passado a 

executar desta forma suas atividades. 

 Finalizando os comentários acerca das particularidades observadas entre os 

grupos no decorrer das entrevistas, os dois grupos que dão início ao processo de 

cessação dos benefícios e que têm o primeiro contato no momento da reavaliação 

(desaposentados e peritos) relataram o desgaste que viveram neste processo. 

Desgaste esse, causado pela difícil experiência de retorno após longo tempo de 

afastamento, no caso dos desaposentados, ou pela grande responsabilidade de 

decidir o futuro profissional destes indivíduos, no caso dos peritos. 
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9 RECOMENDAÇÕES  

 

 Após a imersão nos resultados e na literatura, e como profissional da área 

atuando com saúde ocupacional, deixo abaixo minhas considerações sobre 

aspectos importantes a serem observados neste contexto de retorno ao trabalho de 

desaposentados por invalidez: 

 Manter revisão periódica dos benefícios previdenciários e comunicar isto aos 

segurados desde a concessão; 

 Capacitar os peritos federais que trabalham na previdência social para que 

tenham uma visão integral e humanizada na realização das perícias; 

 Organizar o processo de revisão dos benefícios para que os peritos não 

sejam sobrecarregados e que isto não prejudique seu desempenho 

profissional; 

 Tornar claros os critérios de avaliação pericial, mesmo que haja 

particularidades que possam variar entre os segurados (educação sobre 

incapacidade); 

 Esclarecer o papel de cada ator e de cada instituição no processo de retorno 

ao trabalho; 

 O INSS deve usar de todas as suas ferramentas e potencialidades para 

recuperação da capacidade dos indivíduos, o que inclui a reabilitação 

profissional; 

 Deve ser criado um fluxo de amparo aos desaposentados que após a 

cessação do benefício não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa; 

 Esclarecer aos indivíduos desaposentados qual o caminho a percorrer após a 

desaposentação; 

 A empresa deve receber os indivíduos desaposentados com um programa 

estruturado, mas que respeite a individualidade de cada um; 

 O programa de retorno ao trabalho deve ser iniciado desde o momento do 

afastamento, prestando assistência à saúde e apoio psicológico aos 

funcionários afastados; 
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 Deve-se manter o vínculo com a empresa e o trabalho, mesmo durante o 

afastamento, cultivando nos indivíduos uma experiência positiva de 

expectativa de retorno; 

 Faz-se oportuna a utilização da experiência de afastamento para estudar 

questões do trabalho e prevenir o adoecimento dos demais funcionários da 

empresa; 

 Proporcionar uma comunicação fácil entre todos os atores envolvidos no 

processo de retorno ao trabalho (inclusive os peritos); 

 Entre os princípios do programa devem estar o acolhimento, a capacitação e 

o treinamento, mas sobretudo a escuta e o respeito aos indivíduos em 

processo de retorno ao trabalho; 

 Promover um ambiente propício para um retorno ao trabalho gradual e que 

respeite as eventuais limitações de capacidade; 

 Dar autonomia à equipe multidisciplinar, que deve realizar um trabalho 

individualizado (é adequado que haja um coordenador responsável por cada 

caso) e que acompanhe minuciosamente todas as etapas do processo de 

retorno; 

 Preparar os gestores e os colegas para o acolhimento e incentivá-los a se 

reconhecer como importante parte do processo de retorno ao trabalho; 

 Manter o acompanhamento de toda a equipe de trabalho e do 

desaposentado nela inserido até a consolidação de todos nesta nova 

configuração de trabalho; 

 Manter portas e mentes abertas para possíveis modificações necessárias a 

este processo durante o seu curso. 
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “Retorno ao 

trabalho de profissionais da saúdedesaposentados por invalidez: um estudo de caso 

em hospital público estadual”. 

Trata-se de uma pesquisa que tem por objetivodescrever a percepção dos funcionários do 

HCFMUSP desaposentados por invalidez em relação ao retorno ao trabalho. 

Serão entrevistados profissionais que participaram do processo de retorno ao trabalho 

(equipe da empresa e peritos federais do Instituto Nacional do Seguro Social) após o 

processo de desaposentação realizado pelo INSS. Em relação aos funcionários 

desaposentados por invalidez do HCFMUSP, teremos acesso aos seus prontuários 

armazenados na instituição e realizaremos entrevistas com os mesmos para compreender a 

percepção destes em relação ao processo de retorno ao trabalho.  

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Os riscos em sua participação são mínimos. 

Talvez sinta algum desconforto emocional ao relatar sobre eventos relacionados ao 

afastamento, e/ou, ao retorno ao trabalho. Entretanto, faremos o possível para não provocar 

constrangimentos com as perguntas durante a entrevista.  

O Sr(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. O Sr/Sra 

tem a opção de desistir de sua participação a qualquer momento, sem que haja qualquer 

prejuízo em seu atendimento no hospital, ou em seu trabalho. Tem também a liberdade para 

não responder a perguntas que possam lhe trazer constrangimentos. Caso existam gastos, 

estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Os participantes poderão ser 

indenizados por eventuais danos econômicos ou morais, eventualmente acarretados em 

virtude da pesquisa, conforme previsão do artigo 5º, X da Constituição Federal e artigos 186 

e 927 do Código Civil. Os participantes não darão e nem receberão nenhuma contribuição 

financeira. Este termo de consentimento livre e esclarecido será emitido em duas vidas, uma 

ficará arquivada com a pesquisadora e outra será fornecida ao Sr(a) participante da 

pesquisa. 

Todas as informações que o Sr/Sra relatarem durante a entrevista serão mantidas em sigilo. 

Apenas a pesquisadora principal do estudo (Camila de Aquino Feijó) e sua orientadora do 

programa de pós-graduação (Frida Marina Fischer) terão acesso aos seus dados pessoais e 

ao conteúdo das entrevistas. Após o estudo, o material será mantido sob a guarda da 

pesquisadora principal. Será utilizado um pseudônimo para cada um dos participantes para 

que não seja permitida sua identificação em qualquer divulgação (oral ou escrita) dos 

resultados. 

Os benefícios do estudo serão a contribuição para a literatura a respeito do tema e será 

fornecida uma devolutiva aos participantes para apoiá-los tanto no melhor desempenho ao 

lidar com o processo de retorno ao trabalho (no caso dos profissionais) quanto na tentativa 

de viabilizar melhores condições de trabalho após o retorno (para os pacientes). 

Este estudo foi submetido para avaliação junto ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da USP (CAAE 39037820.9.0000.5421) e também ao Comitê de Ética e 
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Pesquisa do HCFMUSP (CAAE 39037820.9.3001.0068). Somente após sua aprovação é 

que estamos dando andamento à pesquisa. 

Esclarecimentos adicionais sobre o estudo poderão ser informados via contato da 

pesquisadora principal, médica Camila de Aquino Feijó, no telefone (11) 94574-1991 ou e-

mail camila.feijo@usp.br. 

Informações acerca de questões éticas envolvendo o estudo poderão ser obtidas junto ao 

Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, 

715, CEP 01246-904, São Paulo – SP, e-mail: cpq@fsp.usp.br, telefone: (11) 3061-7779.  

 

DECLARAÇÃODO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Eu,_________________________________________________________________, 

RG_____________________ fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei 

solicitar novas informações para motivar minha decisão, se assim o desejar. A pesquisadora 

Camila de Aquino Feijó certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais e somente os pesquisadores terão acesso. Também sei que caso existam 

gastos, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa.  Em caso de dúvidas poderei 

chamar a pesquisadora Camila de Aquino Feijó através do e-mail camila.feijo@usp.br. 

 

 

 

 

Nome      Assinatura do Participante                    Data 

 

 

 

 

Pesquisador    Assinatura do Pesquisador                    Data 
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS 

DESAPOSENTADOS POR INVALIDEZ 

 

Hora da entrevista: 

Data: 

Local: 

Entrevistador: 

 

Descrever brevemente o projeto para o participante: O propósito deste estudo é conhecer as 

percepções de vários atores envolvidos no processo de retorno ao trabalho após a cessação 

das aposentadorias por invalidez dos funcionários do HCFMUSP. Para isso faremos 

entrevistas com diferentes profissionais, tanto pessoas que foram desaposentadas por 

invalidez, quanto com gestores, peritos federais e os profissionais que participavam do 

programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP na época da operação pente-fino. 

Temos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa tanto da Faculdade de Saúde Pública 

da USP quanto do HCFMUSP. E em todos os dados será respeitado o sigilo, ninguém será 

identificado nominalmente. 

 

Entrevistado: 

Número na pesquisa: 

Setor onde trabalha atualmente: 

Função que exerce (descrever brevemente o que faz): 

 

Conte um pouco como foi/ está sendo sua vida profissional, desde que iniciou o 

trabalho no HCFMUSP: 

1. Quando e onde começou a trabalhar no hospital? 

2. O que lhe levou a escolher a sua profissão? 

3. O que pensa da profissão hoje em dia? Está satisfeito com ela? (Se sim, por que? Se 

não, por que?) 

 

Fale sobre seu adoecimento:  

4. Quando começou? O que aconteceu?  
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(Teve acidente de trabalho e por este motivo teve que se afastar? OU Ficou doente?) 

5. Como se sentiu quando teve que se afastar?  

6. Quando estava afastado pensava em retornar ao trabalho? 

7. Teve algum apoio no tratamento? (De quem? Do HC? Da família?) 

8. Após ter sido aposentado, chegou a trabalhar fazendo algo remunerado? Se sim, o que 

fazia?  

 

Processo de aposentadoria junto ao INSS 

9. Como foi que correu o processo no INSS?  

10. Por quantas perícias médicas o Sr/ Sra passou? 

11. Ficou algum tempo em auxílio doença, teve vários afastamentos após ter adoecido ou já 

se aposentou imediatamente após ter sido afastado do trabalho?  

12. Como foi a convocação para a perícia de revisão do benefício?  

13. Já tinha feito a perícia de revisão do benefício da aposentadoria por invalidez antes de 

ser desaposentado? 

14. O que achou da perícia médica que decidiu sobre sua desaposentação?  

 

Retorno ao trabalho: 

15. Como se sentiu ao saber que deveria retornar ao hospital para voltar ao trabalho? 

16. Foi o HC que lhe procurou ou você que voltou espontaneamente (após a cessação do 

benefício) até o hospital? 

17. Como foi recebido no hospital?  

18. O que acha dos médicos e dos outros profissionais envolvidos no seu retorno ao 

trabalho?  

19. Havia um programa de retorno ao trabalho quando o senhor retornou. O Sr/Sra chegou a 

conhecer e participar este programa?   

20. Trabalha agora num novo local/setor do Hospital, ou naquele que sempre trabalhou?  

21. O que mudou desde que se desaposentou em relação ao trabalho que fazia e 

atualmente faz no HC? 

22. O Sr./Sra se sentia capaz? Quais eram seus sentimentos a respeito?Negativos (medo, 

preocupação, incerteza do seu futuro etc.) positivos (ficou contente, feliz, sente-se mais útil 

etc.)? 
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Trabalhando: 

23. Como foi recebido pela chefia e pelos colegas? 

24. Você foi treinado para desempenhar as atividades que faz hoje?  

25. O que achou do treinamento? 

26. Como se sentiu logo após ter retornado e com o passar do tempo e nos dias de hoje? 

27. Como está a sua saúde hoje? 

28. Pensa em continuar trabalhando ou acha que necessita/vai tentar novo afastamento? 

 

Outros assuntos: 

29. Teve novo afastamento após ter sido desaposentado? Ou seja, após seu retorno ao 

trabalho? Se sim, por que motivo? 

30. Qual seu salário na época que estava aposentado e qual o salário hoje? Diferença de 

salário para mais ou para menos? 

31. Você concorda com a desaposentação (com a sua e de forma geral)? 

32. O que e como você acha que é possível melhorar o processo de retorno ao trabalho (em 

relação ao INSS e em relação ao HC)? 
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ANEXO 3 - ROTEIRO PARA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO 

 

Número na pesquisa: 

Entrevistado: 

Função: 

Vínculo de trabalho: 

Data de admissão:  

Setor no qual trabalhava antes do seu afastamento: 

Função exercida antes do afastamento:  

Último dia (ou mês) trabalhado: 

Data de cessação do benefício do INSS: 

Data de exame médico de retorno ao trabalho: 

Tempo (em anos) que ficou afastado(a) (DUT ao RT): 

 

Especialidade dos profissionais pelos quais passou em atendimento na empresa no 

processo de retorno ao trabalho: 

 

Doença que ocasionou sua aposentadoria por invalidez: 

Fez tratamento? 

Se sim, por quanto tempo?  

Com qual especialidade(s)? 

Na empresa ou fora (particular e/ou SUS)? 

Tem outras doenças além daquela que foi responsável pelo afastamento? 

Se sim, quais?  

Data do primeiro dia de trabalho após retorno: 

Setor: 

Função no retorno ao trabalho 

Houve novos afastamentos? Se sim, por qual(is) motivo(s)?  
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ANEXO 4 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS 

PROFISSIONAIS QUE APLICAM O PROGRAMA DO HCFMUSP 

 

Hora da entrevista: 

Data: 

Local: 

Entrevistador: 

 

Descrever brevemente o projeto para o participante: O propósito deste estudo de caso é 

conhecer as percepções de vários atores envolvidos no processo de retorno ao trabalho 

após a cessação das aposentadorias por invalidez dos funcionários do HCFMUSP. Para 

isso faremos entrevistas com diferentes profissionais, tanto pessoas que foram 

desaposentadas por invalidez, quanto com gestores, peritos federais e os profissionais que 

participavam do programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP na época da operação 

“pente fino”. 

Temos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa tanto da Faculdade de Saúde Pública 

da USP quanto do HCFMUSP. Em todos os dados que nós obtivermos de sua entrevista 

será respeitado o sigilo, ninguém será identificado nominalmente. 

Data da entrevista: 

Entrevistado: 

Idade: 

Número na pesquisa: 

Cargo e função atual:   

 

1. Que atividades realiza no HCFMUSP?  

2. Conte um pouco da sua trajetória profissional: 

3. O que o(a) levou a escolher a sua profissão? 

4. O que pensa da profissão que exerce hoje em dia? Está satisfeito com ela? 

5. Quando ingressou no HCFMUSP?  

(Tempo de trabalho no hospital)  

 

Sobre o retorno ao trabalho 
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6. O que você pensa sobre o retorno ao trabalho de pessoas que estão há muito tempo 

afastadas? 

7. Quais as principais dificuldades que vê no processo de retorno ao trabalho?  

8. O que você pensa a respeito do programa de retorno ao trabalho aplicado aos 

funcionários que retornaram ao HCFMUSP, por ocasião da desaposentação?  

9. Como acha que poderia melhorar este processo de retorno ao trabalho? Alguma crítica ou 

sugestão? 

10. Como você avalia o funcionário que atende por ocasião de retorno ao trabalho? Critérios 

objetivos? 

11. Gostaria de citar algum caso que tenha lhe marcado? 

12. Já havia participado de outros programas de retorno ao trabalho? Gostaria de comentar 

a respeito? 

13. O que você pensa sobre esse processo de desaposentação pelo INSS? 

14. Concorda com a avaliação dos peritos nos casos que atendeu? 
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ANEXO 5 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS 

GESTORES DE FUNCIONÁRIOS DESAPOSENTADOS POR INVALIDEZ 

 

Hora da entrevista: 

Data: 

Local: 

Entrevistador: 

 

Descrever brevemente o projeto para o participante: O propósito deste estudo de caso é 

conhecer as percepções de vários atores envolvidos no processo de retorno ao trabalho 

após a cessação das aposentadorias por invalidez dos funcionários do HCFMUSP. Para 

isso estamos conduzindo entrevistas com diferentes profissionais, tanto pessoas que foram 

desaposentadas por invalidez, e também com gestores, peritos federais e os profissionais 

que participavam do programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP na época da operação 

“pente fino”. 

Temos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa tanto da Faculdade de Saúde Pública 

da USP quanto do HCFMUSP.  Conforme prevê o termo de consentimento será respeitado 

o sigilo, sem identificação nominal dos participantes. 

 

Entrevistado: 

Número na pesquisa: 

Setor: 

Cargo e função atual: 

 

1.O que o Sr./Sra. pensa do processo de cessação das aposentadorias por invalidez que foi 

realizado pelo INSS com a operação “pente fino”? 

2. O que o Sr/Sra  pensa do retorno ao trabalho desses trabalhadores desaposentados? 

3. Houve alguma(s) mudança(s) nas rotinas de trabalho da equipe, para onde retornaram as 

pessoas desaposentadas?  

Observação: se não entrarem no assunto de retornar ao trabalho com restrição, indagar 

sobre o impacto do retorno ao trabalho com restrição. 

4. Como se deu o processo de retorno ao trabalho dessas pessoas? Há alguma diferença 

do retorno de pessoas que estão afastadas há pouco tempo comparadas com aquelas que 

aquelas que ficam afastadas muito tempo do trabalho? 
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5. Quais são os procedimentos que costumam ser adotados para receber um funcionário 

que estava afastado?  

6. O Sr/ Sra, tem alguma sugestão como deveria ser o processo de retorno ao trabalho? Se 

sim, peço que comente o que deveria e poderia ser implantado ou modificado no processo 

de retorno ao trabalho. 
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ANEXO 6 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS 

PERITOS FEDERAIS DO INSS 

 

Hora da entrevista: 

Data: 

Local: 

Entrevistador: 

 

Descrever brevemente o projeto para o participante: O propósito deste estudo de caso é 

conhecer as percepções de vários atores envolvidos no processo de retorno ao trabalho 

após a cessação das aposentadorias por invalidez dos funcionários do HCFMUSP. Para 

isso faremos entrevistas com diferentes profissionais, tanto pessoas que foram 

desaposentadas por invalidez, quanto com gestores, peritos federais e os profissionais que 

participavam do programa de retorno ao trabalho do HCFMUSP na época da operação 

pente-fino. 

Temos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa tanto da Faculdade de Saúde Pública 

da USP quanto do HCFMUSP. E em todos os dados será respeitado o sigilo, ninguém será 

identificado nominalmente. 

 

Entrevistado: 

Idade: 

Número na pesquisa: 

Função: 

 

1.Conte um pouco da sua trajetória profissional. 

2. Há quanto tempo trabalha como perito no INSS? 

3. O que lhe levou a escolher a sua profissão (perito médico)? 

4. O que pensa da profissão hoje em dia? Está satisfeito com ela? 

5. O que pensa sobre a reavaliação das aposentadorias por invalidez? 

6. Já fazia esse tipo de atendimento antes da operação pente-fino? 

7. No momento ainda estão fazendo a revisão de benefícios de aposentadoria por invalidez 

(ou foi apenas por ocasião da operação pente-fino)? 
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8. Como acha que poderia melhorar este processo de revisão dos benefícios? Sente falta de 

algo? Alguma crítica ou sugestão? 

9. Como você se sentiu enquanto perito fazendo essas revisões de benefícios (como foi a 

experiência)? 

10. Esses atendimentos de revisão de benefício tiveram algum impacto na sua rotina de 

trabalho? Se sim, pode falar a respeito? 

11. Como foi a organização da agência e da chefia e que tipo de apoio deram aos médicos 

durante os atendimentos de revisão de benefícios? 

12. Como você avalia o beneficiário que atende para decidir se a pessoa pode ou não 

retornar ao trabalho? Utiliza critérios objetivos? Se sim, quais? 

13. Muitas pessoas tiveram seu benefício de aposentadoria por invalidez cessado. Houve 

alguma mudança nos critérios/diretrizes para concessão de aposentadoria por invalidez por 

parte do INSS, durante a operação pente-fino, que justifique a desaposentação de um 

grande número de segurados? 

Se não compreender: 

Havia critérios/diretrizes para concessão de aposentadoria por invalidez e estes critérios 

foram modificados por ocasião da operação pente-fino (que justifique a cessação de um 

grande número de benefícios)? 

14. Por que acha que houve um número tão grande de benefícios cessados? 

15. Você mudou seus critérios de concessão de aposentadoria por invalidez após esse 

processo de reavaliação em massa de benefícios? 

16. Gostaria de citar algum caso que tenha lhe chamado a atenção? 

17. Trabalha/trabalhou como médico do trabalho em alguma empresa além do seu trabalho 

no INSS? 

Se sim: 

17.1. Nela há/havia algum programa de retorno ao trabalho? Pode falar um pouco a 

respeito? 

17.2. Você acredita que sua atuação como perito muda/interfere na forma como atua 

como médico do trabalho? Explique. 

18. O que acha de programas de retorno ao trabalho? 

19. O que pensa ser indispensável em um programa? 

20. Descrever como acha que deve ser o processo de retorno ao trabalho do segurado após 

cessação da aposentadoria por invalidez. 
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