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Introdução. Os acidentes de trabalho acontecem frequentemente e apresentam expressiva morbimortalidade. Os 
acidentados que sobrevivem e apresentam sequelas, em sua maioria, dependem dos serviços públicos de reabilitação, 
porém, o acesso a estes nem sempre acontece. Objetivos. Este estudo objetivou investigar os acidentes de trabalho, 
a demanda e o acesso aos serviços de reabilitação fisioterapêutica registrados no CEREST regional do município de 
João Pessoa/PB. Métodos. Estudo de caráter retrospectivo e exploratório, utilizando a abordagem quantitativa, com 
aprovação do comitê de ética (CAAE: 32871014.0.0000.5188). Participaram deste estudo trabalhadores (n=35) vítimas 
de acidente de trabalho grave. A estatística descritiva foi obtida a partir da análise dos dados com uso do Excel 2010. 
Resultados. Observou-se dificuldade de localização dos trabalhadores pela deficiência e/ou erro de preenchimento 
das CATs; que apenas 28.6% (n=10) realizaram tratamento fisioterapêutico, apesar de 68,6% referirem  presença de 
sequelas. Dentre as dificuldades de acesso aos serviços de reabilitação fisioterapêutica tem-se: falta de vaga, limi-
tações financeiras, não liberação por parte da empresa, etc. Conclusão. Ressalta-se a importância do retorno do 
trabalhador ao seu posto com o máximo de sua capacidade funcional. Ações de prevenção de acidentes; melhorias 
de registro das CATS e capacitação dos profissionais de saúde para os devidos encaminhamentos podem ser citadas 
como medidas emergenciais para o acompanhamento desses trabalhadores.
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