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Introducao: A inserção ocupacional após a lesão medular (LM) é um dos objetivos da reabilitação. Estudos prévios mostram que 13 a
69% dos indivíduos com LM retornam ao trabalho, um processo complexo, influenciado por diversos fatores.

Objetivos: Avaliar a inserção ocupacional após a lesão medular em pacientes em programa de reabilitação e identificar os fatores
associados.

Método: Estudo transversal, com revisão de prontuários de pacientes atendidos no Hospital Sarah – São Luís no período de 01/04 a
30/06/2016. Foram incluídos indivíduos com LM traumática ou não traumática, 18 a 65 anos de idade. Excluídos os indivíduos com
outras doenças neurológicas. Variável independente inserção ocupacional foi dicotomizada (sim ou não). As variáveis dependentes
foram: tipo de LM, idade na LM, na coleta, tempo desde a LM, independência para as atividades de vida diária (AVDs), ocupação
prévia. Utilizado programa Stata v.12. Realizou-se modelo de regressão logística não ajustado (p<0,20) e ajustado (p<0,05) para análise
de fatores associados à inserção ocupacional.

Resultados: 30,7% dos 88 realizavam atividades ocupacionais. A maioria era homem, casado, com LM traumática, paraplégicos, ensino
fundamental incompleto, em revisão do programa de reabilitação; Idade média 38,27 anos, média de 6,43 anos de LM. Na análise não
ajustada, maior inserção ocupacional foi associada ao sexo feminino (RP=2,9; p=0,05), revisão do programa de reabilitação (RP=10,1;
p=0,00), independência parcial (RP=5,5) ou total (RP=20,2; p=0,00), <30 anos na LM (RP=3,6;p=0,01) e na coleta dos dados (RP=2,4;
p=0,09) e >5 anos de LM (RP=9,8;p=0,00). Na análise ajustada, independência para AVDs (RP=10,4; p=0,01) e LM há mais de 5 anos
(RP=6,6; p=0,001) mantiveram-se associados.

Conclusão: A reinserção ocupacional ocorreu em um terço da amostra, sendo mais frequente entre aqueles com mais tempo de LM e
maior nível independência funcional. O programa de reabilitação, ao maximizar o nível de independência, pode aumentar a chance da
pessoa com LM se engajar em atividades ocupacionais."
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