
Dia Mundial  em Memória das Vítimas de Acidentes  e Doenças do Trabalho

Em todo o mundo, a data lembra o outro lado do trabalho: o que acidenta, incapacita  
e mata. No Brasil, os números apontam para uma guerra invisível em que morrem  
todos os anos, três mil trabalhadores - uma morte a cada duas horas de trabalho - e  
outros  300  mil  se  acidentam  -  três  acidentes  a  cada  minuto  trabalhado

O Ministério da Saúde lança no dia 27 de abril de 2007, em Brasília os protocolos de 
atenção integral à saúde do trabalhador de acidentes de trabalho fatal, grave e com 
crianças e adolescentes, exposição a chumbo metálico e benzeno, perda auditiva 
induzida por ruído, pneumoconiose e dermatoses ocupacionais. 

Existem hoje 150 Centros de Referencia em Saúde do Trabalhador (CEREST) 
habilitados pelo Brasil que utilizaram deste e outros instrumentos para desenvolver 
as políticas referentes aos agravos de saúde do trabalhador, dentre estes, com 
destaque o CEREST de Cachoeiro de Itapemirim  que se encontra em fase de 
implantação e capacitação da rede, instalado na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Por que 28 de abril?

Em 1969, a explosão de uma mina nos EUA no dia 28 de abril, matou 78 
trabalhadores. A tragédia marcou a data como o Dia Mundial em Memória às 
Vítimas de Acidentes do Trabalho.

Em maio de 2005, foi instituído o Dia Nacional em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho, a ser celebrado em 28 de abril a cada ano, pela 
Lei nº 11.121/2005 (PL nº 856/2003, do Deputado Roberto Gouveia - PT/SP).

Segundo estimativas da OIT, ocorrem anualmente no mundo, cerca de 270 milhões 
de acidentes de trabalho, além de aproximadamente 160 milhões de casos de 
doenças ocupacionais. Essas ocorrências chegam a comprometer 4% do PIB 
mundial. Em um terço desses casos, cada acidente ou doença representa a perda 
de quatro dias de trabalho.

Dos trabalhadores mortos, 22 mil são crianças, vítimas do trabalho infantil. Ainda 
segundo a OIT, todos os dias morrem, em média, cinco mil trabalhadores devido a 
acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho.

A Semana de Comemoração do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho em Cachoeiro, através de parceria do CEREST-CI e a 
Centro Universitário São Camilo representado pelo Curso Técnico de Segurança e 
Saúde do Trabalho  contará com apresentação das palestras: 

Dia 24/04  às 19:00h – Palestra “Aspectos Jurídicos do Acidente do Trabalho”
Palestrante: Dra Sueli Teixeira – Procuradora do Ministério Público do Trabalho
Local: Campus I do Centro Universitário São Camilo

Dia 26/04  às 19:00h
Palestrante:  Dr Henrique Nelson – Advogado do SINDIROCHAS
Local: Campus I do Centro Universitário São Camilo

As inscrições serão feitas antecipadamente no Centro Universitário São Camilo 
gratuitamente pelo tel: (28) 3526-5946


