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 A parceria entre o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e o Curso de Fisioterapia da UFRGS ocorreu 

a partir de uma necessidade da equipe de Reabilitação Profissional do INSS poder contar com o olhar da Fisioterapia 

no processo de orientação profissional e perícia médica dos trabalhadores segurados. Ocorre que o INSS não conta 

em seu quadro de pessoal, atualmente, com o profissional fisioterapeuta na equipe multiprofissional que é 

responsável pelo acompanhamento e avaliação de trabalhadores segurados pelo INSS, em auxílio. De fato, segundo 

dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) em 2014, no estado do Rio Grande do Sul, 24.257 

trabalhadores estavam recebendo auxílio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), sendo que destes, 23.365 

pessoas recebiam auxílio doença, 723 auxílio acidente e 179 auxílio suplementar. Ou seja, constantemente um 

grande volume de trabalhadores seria beneficiado a partir de uma avaliação funcional fisioterapêutica no sentido de 

identificar potencialidades funcionais para encaminhamentos mais precisos no que se refere ao futuro laboral deste 

segurado. Desta forma, esse projeto tem por objetivo realizar consultoria fisioterapêutica aos trabalhadores 

segurados do INSS em reabilitação profissional buscando identificar as potencialidades funcionais a serem 

exploradas para a reinserção profissional. Essa identificação será baseada na Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF), desenvolvida e recomenda pela OMS para avaliações na área da saúde, e será discutida com a 

equipe do INSS para futuros encaminhamentos dos trabalhadores. Atualmente estamos realizando a capacitação da 

equipe do projeto de extensão para o processo de avaliação dos segurados e desenvolvendo um instrumento de 

avaliação baseado na CIF para ajudar na construção dos laudos. Enquanto isso, o acordo de cooperação técnica entre 

o INSS e a UFRGS está em tramitação na Reitoria e, por isso, não está sendo realizada qualquer avaliação até o 

término deste processo. Assim que o acordo de cooperação técnica estiver pronto, serão realizadas avaliações nas 

segundas-feiras das 14 às 18hs, conduzidas pelos professores e acadêmicos deste projeto. Serão emitidos laudos 

destas avaliações que serão entregues à equipe do INSS. No final da execução do projeto será feito um relatório com 

o levantamento do número de trabalhadores avaliados com o perfil das disfunções e potencialidades funcionais 

identificadas para o setor de Reabilitação Profissional. Entende-se que com este projeto estejamos contribuindo para 

o processo de reabilitação profissional, demonstrando o potencial da Fisioterapia nesse processo, bem como 

favorecendo aos acadêmicos o desenvolvimento de competências através do conhecimento da CIF e de habilidades e 

atitudes para a avaliação funcional de trabalhadores.  
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