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No setor saúde, devido às peculiaridades das atividades desenvolvidas, os profissionais estão 
expostos aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos (mecânicos), psicossociais e de 
acidente. Essa exposição contínua e múltipla pode promover o adoecimento dos trabalhadores 
e acarretar prejuízos às instituições de saúde empregadoras. Reconhecer os acidentes de 
trabalho e os riscos ocupacionais a que estão submetidos os profissionais de saúde é importante 
para se propor processos educativos e programas de prevenção.Em decorrência desse cenário, 
objetiva-se conhecer ações desenvolvidas por profissionais das equipes multidisciplinares do 
CEREST e da atenção básica, do município de Santo Antonio de Jesus, para prevenção de riscos 
ocupacionais e acidentes de trabalho e as praticas assistenciais pós ocorrência. Para tanto esta 
sendo  realizada uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Na Plataforma Brasil o 
projeto recebeu numero CAAE 9555.4518.4.0000.5025 e parecer consubstanciado no 

2.840.500. Os loci do estudo são o CEREST e dez Unidades de Saúde da Família, todos situados 
na zona urbana do município de Santo Antonio de Jesus. Os participantes da pesquisa são todos 
os profissionais de saúde que compõem a equipe multidisciplinar de cada uma dessas 
instituições. O instrumento de coleta dos dados é questionário formado por duas partes, 
caracterização dos participantes (nove perguntas, sendo, apenas uma objetiva) e a outra, 
questões especificas e técnicas (nove, sendo duas objetivas). Os questionários estão sendo 
aplicados e, por isso não se dispõe,ainda, de dados. As respostas obtidas serão organizadas em 
categorias e o numero de respondentes em cada resposta será indicado como freqüência 
absoluta e/ou relativa; tais grandezas indicam a predominância daquele fato, entre os 
participantes da pesquisa; os resultados serão apresenatdos na forma gráfica e/ou tabular, 
utilizando-se técnicas ou métodos da estatística descritiva. 
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