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Introducao: Retornar ao trabalho é uma das maiores restrições sociais e preocupações após o Acidente Vascular Encefálico (AVE), não
apenas por razões financeiras, mas por ajudar na reconstrução da confiança, recuperação de independência e redução do estigma social
relacionado à doença. Poucos estudos investigaram fatores relacionados ao retorno ao trabalho pós-AVE.

Objetivos: Estimar a proporção de indivíduos que retornam a um trabalho pago pós-AVE, bem como determinar os fatores associados e
capazes de predizer esse retorno.

Método: Estudo observacional prospectivo, no qual indivíduos com diagnóstico recente de AVE (<28 dias), que trabalhavam
regularmente, foram recrutados em quatro hospitais públicos. A variável-desfecho de interesse foi “retorno ao trabalho”, dicotomizada
em sim/não. Os possíveis preditores investigados foram: idade, sexo, estado civil, escolaridade, tipo de trabalho, contribuição financeira
à família, depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale) e independência funcional (Modified Ranking Scale). Os participantes que
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido concordando com a participação no estudo foram novamente contatados em três
e seis meses, por telefone. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (46298015.9.0000.5149). Testes chi-
quadrado identificaram as variáveis associadas ao retorno ao trabalho (p<0.10), sendo as associações significativas apresentadas em odds
ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC95%). Regressão logística foi utilizada para determinar as variáveis preditoras e equação
de predição do retorno ao trabalho.

Resultados: Dentre 142 participantes elegíveis, 118 (idade média: 56 anos; 79 homens) permitiram novo contato telefônico. Após seis
meses, 52 indivíduos (44%) retornaram ao trabalho e 66 indivíduos (56%) não retornaram. Quatro variáveis apresentaram associações
significativas com retorno ao trabalho: tipo de trabalho (OR 4.6; IC95% 1.9 to 11.4), alta contribuição financeira (OR 1.8; IC95% 1.1 a
3.9), sem sintomas depressivos (OR 4.9; IC95% 1.7 a 14.4) e independência (OR 10.6; IC95% 2.9 a 38.3). Três variáveis foram retidas
na regressão logística como necessárias para predição: independência, tipo de trabalho e contribuição financeira. Equação de predição:
y=-3.9+2.1(independente)+1.3(colarinho branco)+1.1(alta contribuição financeira).

Conclusão: Após seis meses, menos de 50% dos indivíduos pós-AVE retornaram ao trabalho. Dentre as variáveis preditoras, apenas o
nível de independência funcional pode ser modificado pós-AVE. Esse estudo alude à importância da reabilitação neurofuncional para
melhora de independência visando ao aumento da probabilidade de retorno ao trabalho pós-AVE."
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