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MÓDULO 24: PROGRAMA DE READAPTAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – 
RRP 

 
 
CAPÍTULO 1: READAPTAR PROFISSIONALMENTE OS EMPREGADOS 
 
 
ANEXOS:  1 – Fluxo do Processo de Readaptar Profissionalmente os Empregados  
                  2 – Orientações sobre o Programa de Readaptação Profissional 
                  3 – Relatório de Recomendações Laborais – Rodízio Operacional 
                  4 – Questionário de Qualidade de Vida (adaptado de SF-36) – Cinesioterapia 

Laboral 
 
 
1 ATRIBUTOS DO PROCESSO 
 
1.1 Objetivo: Proporcionar a Readaptação Profissional ao empregado com limitações em sua 
capacidade física e/ou mental e a recuperação da potencialidade para o desenvolvimento de 
suas atividades laborais, por meio do Rodízio Operacional e da Cinesioterapia Laboral, para 
prevenir o agravamento da doença, valorização do ser humano na Empresa e humanização 
do trabalho. 
 
1.2 Abrangência: Toda a Empresa. 
 
1.3 Gestor: DESAP. 
 
1.4 Fornecedores: CESAU e Área de Saúde das Regionais e Equipes Multidisciplinares. 
 
1.5 Clientes:  
 
a) Empregado que tenha sofrido limitações em sua capacidade física ou mental, sem 
afastamento do trabalho e que não esteja impedido de continuar exercendo suas atividades 
(re-adequação interna), conforme subitem 2.1 do Anexo 2, deste Capítulo;  
 
b) Empregado que está em curso/treinamento do processo de Reabilitação Profissional a 
cargo do INSS e o empregado que já foi reabilitado com o Certificado de Conclusão e a 
Comunicado de Decisão emitidos pelo INSS, conforme subitem 2.2 do Anexo 2, deste 
Capítulo; 
 
c) Empregado que esteja incapacitado para o trabalho que exerce habitualmente, participante 
do Acordo de Cooperação Técnica no âmbito da Reabilitação Profissional firmado entre a 
ECT e o INSS, conforme subitem 2.3 do Anexo 2, deste Capítulo.  
 
1.6 Periodicidade: Indeterminada. 
 
1.7 Duração: Variável, a depender do caso. 
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2 DESCRIÇÃO DA READAPTAÇÃO PROFISSIONAL  
 
2.1 Procedimentos do Empregado  
 
2.1.1 Apresentar queixa de dor, por meio da avaliação médica ou indicação pelo exame 
periódico. 
 
2.1.2 Acatar as normas e regulamentos do Programa de Readaptação Profissional. Deixando 
de cumpri-los, poderá sofrer sanções administrativas e até mesmo rescisão contratual 
 
2.2 Procedimentos da Área de Saúde  
 
2.2.1 Agendar consulta do empregado que apresente queixas de dor e/ou indicação por meio 
de avaliação médica/avaliação do Exame Periódico, solicitada pela Chefia Imediata, para 
procedimentos de avaliação do Serviço Médico e/ou da Equipe Multidisciplinar. 
 
2.2.2 Avaliar o empregado que apresente alguma indicação de restrição laboral devido a 
adoecimento e/ou acidente de trabalho.  
 
Notas:  
 
1 – Essa avaliação poderá ser realizada pelo Serviço Médico ou pelo médico que compõe a 
Equipe Multidisciplinar. 
 
2 - Na hipótese de o atendimento ser feito pelo Serviço Médico e constatada a necessidade 
de restrição laboral, o empregado deverá ser encaminhado para a Equipe Multidisciplinar. 
 
2.2.3 Emitir parecer médico atestando que o empregado apresenta limitações físicas ou 
psíquicas para o desempenho de suas atribuições, que alterem ou venham a alterar sua 
capacidade para o trabalho, sendo que, de acordo com a análise da Equipe Multidisciplinar, 
permanecerá no cargo/atividade com restrições a determinados tarefas/atividades/rotinas. 
 
2.2.4 Receber da Equipe Multidisciplinar o Anexo de Relatório de Recomendações Laborais – 
Rodízio Operacional e o Anexo de Questionário de Qualidade de Vida (Adaptado DE SF-36) – 
Cinesioterapia Laboral. 
 
2.2.5   Informar à Chefia Imediata sobre o encaminhamento ou não do empregado a cargo da 
Equipe Multidisciplinar para participação no Rodízio Operacional e/ou na Cinesioterapia 
Laboral.  
 
2.2.6 Dar início ao processo de Readaptação Profissional, atrelado à aquiescência da Chefia 
Imediata do empregado, mediante Memorando/Mensagem Eletrônica. 
 
2.2.7 Prestar assistência à Equipe Multidisciplinar, que é responsável, no âmbito da Regional, 
pelo processamento da readaptação dos empregados da ECT. 
 
2.2.8 Solicitar com vistas a subsidiar as ações de cunho ergonômico que cercam o Rodízio 
Operacional e a Cinesioterapia Laboral, e quando julgar necessário, o apoio técnico das 
demais áreas, tais como: Capacitação, Gestão de Pessoas, SESMT, Áreas Operacional, 
Comercial e Administrativa, dentre outras, a fim de proporcionar aos empregados a realização 



 VIG: 17.12.2012 

MANUAL DE PESSOAL 
MÓD: 24 
CAP: 1 
 

                 3 

 

 

 

de suas atividades com maior facilidade e menos desgaste físico e mental, preservando a sua 
saúde e a sua segurança no trabalho. 
 
2.3 Procedimentos do Gestor Imediato 
 
2.3.1 Solicitar agendamento de consulta para a Área de Saúde do empregado que apresente 
queixas de dor e/ou indicação por meio de avaliação médica/avaliação do Exame Periódico. 
 
2.3.2 Receber o comunicado da Área de Saúde acerca das limitações físicas ou psíquicas do 
empregado sob sua chefia. 
 
2.3.3 Proceder à liberação do empregado para participar da Readaptação Profissional. 
 
2.3.4 Incentivar a participação do empregado nas ações da Readaptação Profissional. 
 
2.3.5 Monitorar a participação obrigatória do empregado que estiver enquadrado na 
Readaptação Profissional, bem como daquele que está em processo de Reabilitação 
Profissional a cargo do INSS ou já o concluiu. 
 
2.3.6 Empenhar esforços para acompanhamento e acolhimento do empregado mediante 
orientação da Equipe Multidisciplinar e demais áreas envolvidas, quando houver.  
 
2.3.7 Acompanhar a participação do empregado no programa de Readaptação Profissional, 
funcionando como facilitador desse processo, incentivando a participação no Rodízio 
Operacional. 
 
2.3.8 Monitorar a participação do empregado no Rodízio Operacional por meio do lançamento 
de dados do protocolo no Sistema Informatizado de Saúde e Segurança do Trabalho - SISST 
encaminhado pela Área de Saúde, tanto para reduzir a possibilidade de adoecimento do 
readaptando, quanto para o seu conhecimento técnico e operacional de outras atividades da 
Empresa. 
 
2.3.9 Monitorar a participação do empregado na Cinesioterapia Laboral, por meio do Relatório 
de Acompanhamento, valorizando a importância da realização dessa sistemática para reduzir 
a possibilidade de adoecimento do readaptando. 
 
2.4 Procedimentos da Área de Ergonomia – área sob a competência do DESAP 
 
2.4.1 Identificar as capacidades funcionais atribuídas ao empregado. 
 
2.4.2 Auxiliar no processo de colocações mais adequadas na Empresa para a readaptação do 
empregado, com base nas fichas de caracterizações e análises biomecânicas das atividades. 
 
2.4.3 Proceder à adequação de tarefas/atividades/rotinas com vistas à sistemática do Rodízio 
Operacional e da Cinesioterapia Laboral. 
 
2.5 Procedimentos da Equipe Multidisciplinar 
 
2.5.1 Proceder, após a análise do caso, ao seguinte direcionamento, na ocorrência de não 
constatação de restrição laboral:    
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a) elaborar o relatório de avaliação, fundamentando a não constatação de restrição laboral, 
mediante o parecer médico e relatório de visita técnica ao local de trabalho do empregado; 
 
b) comunicar este fato à Área de Saúde. 
 
2.5.2 Proceder, após análise do caso, ao seguinte direcionamento, na ocorrência de 
constatação de restrição laboral: 
 
a) Emitir parecer médico. 
 
b) Realizar visita técnica ao local de trabalho do empregado, conduta que será consolidada 
no relatório de avaliação, indicando o enquadramento do empregado no Rodízio Operacional 
e/ou na Cinesioterapia Laboral, com o respectivo preenchimento dos protocolos e 
comunicação à Área de Saúde. 
 
2.5.3 Realizar a gestão dos Protocolos de Ações do Rodízio Operacional e da Cinesioterapia 
Laboral.  
 
2.5.4 Manter o acompanhamento cronológico do desempenho do empregado no Rodízio 
Operacional e na Cinesioterapia Laboral. 
 
2.5.5 Orientar à Chefia imediata do empregado para empenhar esforços para acompanhar a 
periodicidade do empregado no Programa. 
 
2.5.6 Acompanhar a evolução da participação do empregado no Rodízio Operacional e/ou 
Cinesioterapia Laboral, conforme o caso, por meio do protocolo no Sistema SISST e do 
Relatório de Acompanhamento, respectivamente. Caso necessário, poderá ser emitido 
parecer médico. 
 
2.5.7 Encaminhar relatório/informações de acompanhamento para a Área de Saúde. 
 
2.5.8 Solicitar, com vistas a subsidiar as ações de cunho ergonômico que cercam o Rodízio 
Operacional e a Cinesioterapia Laboral, e quando julgar necessário, o apoio técnico das 
demais áreas, tais como: Capacitação, Gestão de Pessoas, SESMT, Áreas Operacional, 
Comercial e Administrativa, dentre outras, a fim de proporcionar aos empregados a realização 
de suas atividades com maior facilidade e menos desgaste físico e mental, preservando a sua 
saúde e a sua segurança no trabalho.  
 
2.6 Procedimentos do Diretor Regional  
 
2.6.1 Designar, por meio de Portaria, a Equipe Multidisciplinar, responsável pelo Rodízio 
Operacional e Cinesioterapia Laboral.  
 
Nota: A Equipe será composta, preferencialmente, por: membros da área de saúde (médico 
do trabalho, analista de saúde médico, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do 
trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, psicólogo ou 
assistente social, um representante da Área Operacional e um representante da Área 
Comercial). 
 
 

* * * * * 
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1 ANEXO 1: FLUXO DO SUBPROCESSO DE READAPTAR PROFISSIONALMENTE OS     
EMPREGADOS 
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1 ANEXO 2: ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE READAPTAÇÃO 
PROFISSIONAL  

 
 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1 As incidências de Readaptação Profissional devem ser tratadas de forma preventiva, 
ou seja, de forma a evitar o grau de adoecimento que venha requerer o afastamento do 
empregado para o processo de Reabilitação Profissional; e de forma curativa, quando da 
participação do empregado reabilitando e reabilitado durante seu curso/treinamento e após 
sua alta do INSS, respectivamente. 
 
1.2 A Readaptação deve promover a potencialização de atitudes parciais ou totais do 
empregado, portanto, física, psicológica, social, profissional e educativa. 
 
1.3 A participação do empregado é obrigatória no mesmo cargo/atividade ou, nos casos 
eleitos pela Previdência Social, com indicação de manutenção ou mudança de 
cargo/atividade, em atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física e/ou mental, verificadas por avaliação médica. A 
Readaptação Profissional pauta-se em três vertentes: (I) Readaptação Profissional no 
âmbito da (re) adequação interna; (II) Readaptação na esfera da Reabilitação Profissional 
do INSS; (III) Readaptação Profissional no âmbito da Reabilitação Profissional por meio de 
Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o INSS. 
 
1.4 A participação de empregados readaptados nas ações corporativas esportivas 
realizadas pela Área de Bem-Estar estará condicionada à prévia avaliação e liberação pela 
Área Médica da ECT, que deverá atestar a capacidade física, como forma de prevenir o 
agravamento de sua patologia incapacitante. 
 
 
2 VERTENTES DA READAPTAÇÃO PROFISSIONAL 
 
2.1 Readaptação Profissional no âmbito da (re) adequação interna  
 
2.1.1 Visa o atendimento de empregado sem afastamento do trabalho, ou seja, o 
empregado não será afastado do exercício de suas atribuições do cargo/atividade. Ele 
continuará desempenhando-as regularmente, porém, serão viabilizados, mediante o 
Rodízio Operacional e a Cinesioterapia Laboral, prevenção e tratamento específicos aos 
primeiros indícios de doenças relacionadas ao trabalho e riscos ocupacionais, com o intuito 
de evitar danos futuros à saúde do empregado e, consequentemente, absenteísmo e 
afastamentos. 
 
2.1.2 Como o empregado será mantido no mesmo cargo/atividade, as alterações são 
realizadas no processo e/ou postos de trabalho, cabendo, nesta situação, as adaptações 
ergonômicas necessárias à melhoria da saúde do empregado. A solução para 
desempenhar suas tarefas/atividades/rotinas, com as limitações sofridas, deve ser 
construída em conjunto com a Área de Saúde, a equipe responsável por sua readaptação, 
o gestor e o próprio empregado. 
 
2.1.3 A adaptação ergonômica significa não apenas estar mecanicamente adaptado, mas 
organizacionalmente e cognitivamente adequado ao empregado em suas limitações e ao 
tipo de trabalho realizado. 
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2 2.1.4 Este empregado, que apresenta alguma limitação devido a adoecimento ou a 
acidente de trabalho sofrido e que não está impedido de continuar exercendo seu trabalho 
devido a afastamento para um processo de Reabilitação Profissional, deverá passar pela 
avaliação do Serviço Médico para que seja emitido laudo médico e relatório de 
recomendações laborais sobre necessidades de restrição e também orientações sobre 
procedimentos necessários a sua recuperação e indicação ao seu enquadramento no 
Rodízio Operacional e/ou Cinesioterapia Laboral. 
 
2.1.5 A Readaptação Profissional por meio da (re) adequação interna, portanto, trata o 
empregado com limitações físicas e/ou mentais a partir de um possível agravamento da 
doença, evitando assim, afastamentos futuros, reduzindo os índices de absenteísmo e 
melhorando o clima organizacional.  
 
2.1.6 O empregado, durante todo o processo de (re) adequação interna, continuará 
desempenhando seu trabalho. Entretanto, com base nas ações que circundam o Rodízio 
Operacional e a Cinesioterapia Laboral, deverá haver ambientes físico e psicológico 
propícios ao desempenho dessas atividades pelo empregado.  
 
2.2 Readaptação na esfera da Reabilitação Profissional do INSS 
 
2.2.1  Visa o atendimento do empregado reabilitando/reabilitado mediante o 
enquadramento obrigatório no Rodízio Operacional e/ou na Cinesioterapia Laboral, durante 
o seu curso/treinamento e após o seu retorno do INSS com a conclusão do processo de 
Reabilitação Profissional, munido do certificado emitido pela Previdência Social com a 
indicação de manutenção da atividade ou mudança de atividade do cargo de Agente de 
Correios para a qual foi capacitado profissionalmente. Essa participação obrigatória tem o 
intuito de preservar a saúde do empregado e potencializar sua integração/socialização ao 
ambiente do trabalho. 
 
2.2.2 A Readaptação Profissional é de participação obrigatória pelo segurado/empregado 
reabilitando que esteja em curso/treinamento no Programa de Reabilitação Profissional da 
ECT, na esfera do INSS.  
 
2.2.3 A participação também é obrigatória ao empregado reabilitado, aquele que concluiu o 
processo de Reabilitação Profissional, munido do Certificado de Conclusão e do 
Comunicado de Decisão de Alta Médica emitidos pela Previdência Social indicando a 
manutenção do cargo/atividade ou a mudança do cargo/atividade para o qual foi 
reabilitado. 
 
2.2.4 A participação obrigatória do reabilitando e do reabilitado na Readaptação faz parte 
de sua Reabilitação Profissional, tanto no sentido de prevenir futuros adoecimentos e 
futuro acometimento pelo mesmo motivo de seu afastamento, quanto no sentido de tratá-
lo.  
 
2.2.5 Todas as tarefas/atividades/rotinas da Área Operacional foram consideradas nos 
estudos do Rodízio Operacional e da Cinesioterapia Laboral. Desse modo, o empregado 
com alguma seqüela ou resquício de adoecimento poderá ser enquadrado nessas ações, 
respeitando-se, contudo, sua condição física e/ou mental. 
 
2.2.6 Como consta nos subitens 2.2 e 2.3 do Anexo 2, Capítulo 2 deste Manual, a 
Reabilitação Profissional dar-se-á preferencialmente, com a manutenção no 
cargo/atividade anteriormente exercido, mediante a limitação de tarefas/atividades/rotinas. 
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3 Tal manutenção só é possível com a participação efetiva do empregado reabilitado no 
Rodízio Operacional e/ou na Cinesioterapia Laboral, pelo caráter preventivo e curativo que 
permeia essas ações.  
 
2.2.7 A participação do reabilitando/reabilitado na Readaptação, por meio do Rodízio 
Operacional e da Cinesioterapia Laboral, também justifica o escalonamento de mudança 
de cargo/atividade citado nas alíneas de “a” a “c” do subitem 2.4 do Anexo 2, Capítulo 2 
deste Manual, uma vez que as atividades citadas nas alíneas (Carteiro, Operador de 
Triagem e Transbordo e Atendente Comercial) apresentam características assemelhadas 
por estarem correlacionadas com a missão da Empresa de execução e controle do serviço 
postal.     
 
2.3 Readaptação Profissional no âmbito da Reabilitação Profissional por meio de 
Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o INSS 
 
2.3.1 Visa à avaliação e à homologação do processo de Readaptação Profissional 
promovido pela Empresa, somente ao empregado que esteja incapacitado para realizar 
determinadas tarefas/atividades/rotinas no desempenho do cargo/atividade, de acordo com 
as diretrizes da Resolução INSS/PRES Nº 118 de 04/11/2010, Anexo VII, com ou sem 
afastamento do trabalho, dependendo do caso. Na esfera da ECT, isso se dará com a 
implantação gradativa e corporativa dos enquadramentos no Rodízio Operacional e na 
Cinesioterapia Laboral. Ações que convergem para a proteção específica e tratamento do 
empregado que esteja incapacitado para realizar determinadas tarefas/atividades/rotinas 
com a indicação de manutenção da atividade ou mudança de atividade do cargo de Agente 
de Correios, conforme o caso. 
 
2.3.2 Com a implantação gradativa na DR das sistemáticas de Rodízio Operacional e de 
Cinesioterapia Laboral, a Comissão Regional de Reabilitação Profissional – CRRP deverá 
providenciar Acordo de Cooperação Técnica com o INSS, no âmbito da Reabilitação 
Profissional, objetivando a homologação da Readaptação Profissional de empregados, 
procedimento disciplinado pela Resolução INSS/PRES nº. 118, de 04/11/2010, Anexo VII. 
 
2.3.3 De acordo com a Resolução citada, o Acordo de Cooperação Técnica celebrado com 
o INSS visa à avaliação e à homologação do processo de Readaptação Profissional 
promovido pela Empresa, as ações da readaptação convergem para a proteção específica 
e tratamento do empregado que esteja incapacitado para realizar determinadas 
tarefas/atividades/rotinas com a indicação de manutenção da atividade ou mudança de 
atividade do cargo de Agente de Correios, a cargo do INSS. Na esfera da ECT, como 
citado no subitem 2.3.1 deste Capítulo, isso se dará com a implantação do Rodízio 
Operacional e da Cinesioterapia Laboral, pois com esses enquadramentos é possível 
melhorar a saúde do empregado no aspecto que necessite de atenção médica, prevenir o 
agravamento e tratar precocemente os danos sofridos. 
 
2.3.4 O Plano de Trabalho, documento que integra o Acordo de Cooperação Técnica a ser 
firmado com o INSS abrangerá e delimitará as condições técnicas bem como as 
tarefas/atividades/rotinas a serem realizadas pelo empregado, tendo em vista o seu 
enquadramento no Rodízio Operacional e/ou na Cinesioterapia Laboral. 
 
 

* * * * * 



                                                                                                                                                   
 
 

 
VIG: 17.12.2012 

MANUAL DE PESSOAL 
 MÓD: 24 
 CAP: 1 
 
 Anexo 3            1 

    
 

1 ANEXO 3: RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES LABORAIS – RODÍZIO 
OPERACIONAL 

  
 

Nome do empregado: Matrícula: 

Cargo: Função: 

Lotação: Horário Trabalho: 

                        
I – Período da Recomendação: 

 Sem recomendação  Recomendação temporária de 60 dias 

 Recomendação temporária de 30 
dias 

 Recomendação temporária de 90 dias 

 Recomendação temporária de 45 
dias 

 Alta 

 Restrição definitiva   

 
II - Situação 

 (    ) PÓS OPERATÓRIO       (    ) RECUPERAÇÃO DE TRAUMAS E FRATURAS      (    ) GESTANTE 
  
III – Segmento Físico Acometido 

(   ) Ortopédico - Coluna Cervical (   ) Ortopédico – MMII (pernas/coxa) (   ) Gastrológico 

(    )Ortopédico - Coluna Torácica (   ) Vascular - Insuficiência Venosa 
(varizes) 

(   ) Endocrinológico 

(    )Ortopédico - Coluna Lombo sacra (   ) Vascular - Insuficiência Arterial (   ) Nefrológico 

(   ) Ortopédico - MMSS (ombro) (   ) Cardiovascular - Coronariopatia (   ) Pneumológico 

(   ) Ortopédico - MMSS (cotovelo) (   ) Cardiovascular - Miocardiopatias (   ) Neoplasias  

(   ) Ortopédico - MMSS (punho) (   ) Cardiovascular - Valvulopatias (   ) Psiquiátrico 

(   ) Ortopédico – MMSS 
(mãos/dedos) 

(   ) Cardiovascular - Arritmias (   ) Neurológico 

(   ) Ortopédico - MMII (quadril) (   ) Cardiovascular – Aneurismas (   ) Audição 

(   ) Ortopédico - MMII (joelho) (   ) Dermatológico (   ) Aparelho Vocal 

(   ) Ortopédico - MMII (pé) (   ) Reumatológico (   ) Outros 

 
IV – Ação - Atividades não recomendadas temporariamente 

 Ativ. Agachamentos com freqüência > 15 vezes/hora 

 Ativ. Caminhada de maior percurso                                     

 Ativ. Caminhada em relevos acidentados                                              

 Ativ. Carregar/Levantar peso maior que 10 kg com freqüência > 15 vezes/hora 

 Ativ. Com abdução de membro superior com freqüência (> 15 vezes/hora) 

 Ativ. Com exclusivo movimento de flexo-extenção de punho 

 Ativ. Com exposição solar 

 Ativ. De carga e descarga 

 Ativ. Elevar ombro acima de 90º com freqüência > 15 vezes/hora 

 Ativ. Em altura > 2 metros 

 Ativ. Em bicicleta 

 Ativ. Em empilhadeira  

 Ativ. Em guichê/público 

 Ativ. Em máquina 

 Ativ. Em área de circulação veículos/motos/empilhadeiras  

 Ativ. Flexão e rotação de tronco freqüência > 15 vezes/hora 

 Ativ. Motorizada 

 Ativ. Puxar/Empurrar paleteira com freqüência (> 5 vezes/hora) 
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2  Ativ. Scanear objetos com freqüência por mais de 2 horas 

 Ativ. Subir/descer escada com freqüência (> 15 vezes/hora) 

 Ativ. Transporte de bolsa com peso superior a 5 kg 

 Ativ. Triagem ininterrupta por mais de 2 horas 

 Ativ. Teleatendimento que demandam grande exigência da voz  

 
V- Orientações para preenchimento 

 
1 - O médico do trabalho, ao especificar as atividades não recomendadas, deve basear-se na correlação entre 
o quadro clínico do empregado, o segmento corpóreo acometido, a postura necessária para o desempenho do 
trabalho, a característica da atividade e do posto de trabalho bem como a freqüência de execução. 
 
2 - Agendar a reavaliação médica obrigatoriamente conforme o prazo definido neste relatório. 
 
3 - A análise médica ocupacional refere-se ao cargo/função em exercício pelo empregado. 
 
4 - O objetivo básico é a recuperação clínica e funcional do empregado bem como a análise da capacidade 
residual laboral. 
 
5 - Atentar-se para a não emissão de múltiplas atividades não recomendadas o que presume natural 
afastamento.  
                           
 
 
                  
 
                     

Assinatura/carimbo Médico                          Data da avaliação  _____/______/_____ 
 
 
 

* * * * * 
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1 ANEXO 4: QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA (ADAPTADO DE SF-36) – 
CINESIOTERAPIA LABORAL 

 
 

1. Em geral você diria que sua saúde é:  
 

 
2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito melhor Um pouco melhor Quase a mesma Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido 
a sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  
Legenda: (1) Sim, dificulta muito; (2) Sim, dificulta pouco; (3) Não dificulta de modo algum. 
 

Atividades 1 2 3 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, participar em esportes árduos. 

   

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 

   

c) Levantar ou carregar mantimentos    

d) Subir vários lances de escada    

e) Subir um lance de escada    

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se    

g) Andar mais de 1 quilômetro    

h) Andar vários quarteirões    

i) Andar um quarteirão    

j) Tomar banho ou vestir-se    

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 
atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   
 

Atividades Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra 
atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou 
ansioso)?  
 

Atividades Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz. 

1 2 

 
6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas 
suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 
 

De forma alguma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito ruim 

1 2 3 4 5 
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2 7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito Grave 

1 2 3 4 5 6 

 
8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro 
de casa)? 
 

De forma alguma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 
semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se 
sente, em relação às últimas 4 semanas.  
Legenda: (1) Todo o Tempo; (2) A maior parte do tempo; (3) Uma boa parte do tempo; 

(4) Alguma parte do tempo; (5) Uma pequena parte do tempo; (6) Nunca 
 

Atividades 1 2 3 4 5 6 

a) Quanto tempo você tem se 
sentido cheio de vigor, de 
vontade, de força?  

      

b) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa muito 
nervosa? 

      

c) Quanto tempo você tem se 
sentido tão deprimido que nada 
pode animá-lo? 

      

d) Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranqüilo? 

      

e) Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 

      

f) Quanto tempo você tem se 
sentido desanimado ou 
abatido? 

      

g) Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 

      

h) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 

      

i) Quanto tempo você tem se 
sentido cansado?  

      

 
10. Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram em as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  
 

Todo o tempo A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena parte 
do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 
11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  
Legenda: (1) Definitivamente verdadeiro;  (2) A maioria das vezes verdadeiro;  (3) Não sei; 
    (4) A maioria das vezes falso;  (5) Definitivamente falso. 
 

 

 
 

 

 
 

* * * * * 

Atividades 1 2 3 4 5 

a) Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente que as outras pessoas      

b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço      

c) Eu acho que a minha saúde vai piorar      

d) Minha saúde é excelente      


