
Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor

IASS

Pernambuco

O
FEDERAL

MOMENTO 
MENSAL DE
SEGURANÇA

 

LiveLive

.
Inscreva-se em 

meet.google.com/hwk-kqtg-qba

28 de abril: Dia Mundial da Segurança e da 
Saúde no Trabalho marca a data
No dia 28 de abril de 1969, uma explosão numa 
mina no estado norte-americano da Virginia 
matou 78 mineiros. Em 2003, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) instituiu a data 
como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no 
Trabalho, em memória às vítimas de acidentes 
e doenças relacionadas ao trabalho. Em 2020, 
o evento chama a atenção para o enfrenta-
mento do coronavírus. A data foi instituída no 
Brasil pela Lei nº 11.121/2005.

Uma cultura nacional de segurança e saúde 
ocupacional é aquela em que o direito a um 
ambiente de trabalho seguro e saudável é res-
peitado em todos os níveis, onde governos, 
empregadores e trabalhadores participam 
ativamente através de um sistema de direitos 
e responsabilidades definidos e onde a maior 
prioridade seja a prevenção. Como associa-
ção representativa da Medicina do Trabalho, 
a ABMT reitera neste dia a importância dos 
Médicos do Trabalho nas discussões acerca da 
saúde e segurança da população.

De acordo com o Ministério da Economia, en-
tre janeiro e dezembro de 2019, foram auto-
rizados 193.660 auxílios acidentários no país. 

Este número contempla doenças relacionadas 
a acidentes físicos sofridos pelos trabalhadores 
ou mesmo as doenças ocupacionais desenvol-
vidas pelo exercício diário das atividades pro-
fissionais.

Em 2018, o número de acidentes de trabalho, 
segundo o governo federal, somou 477.415 
em todos os estados brasileiros mais o Distrito 
Federal. Cerca de 2.022 pessoas morreram du-
rante o expediente. O número de mortes entre 
2012 e 2018 chega a 16.455, segundo levanta-
mento do Observatório Digital de Saúde e Se-
gurança do Trabalho.

Fonte:  www.abmt.org.br/noticias/28-de-abril-dia-mundial-da-seguranc-e-da-saude-no-trabalho-marca-a-data/ 
#:~:text=No%20dia%2028 %20de%20abril,e%20doen%C3%A7as%20relacionadas%20ao%20trabalho.
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Dia 29/04/2021 o SEST/SIASS promoverá 
uma “live” pelo google meet para abordar 
essa temática de acidentes do trabalho 
com o título:

Segurança do trabalho,
não é problema meu...

Dia 29/04 às 14h

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=16742%2Fabril+verde+sinait+e+auditores-fiscais+do+trabalho+reforcam+importancia+da+fiscalizacao+de+seguranca+e+saude
https://www.abmt.org.br/noticias/28-de-abril-dia-mundial-da-seguranca-e-da-saude-no-trabalho-marca-a-data/#:~:text=No%20dia%2028%20de%20abril,e%20doen%C3%A7as%20relacionadas%20ao%20trabalho
https://forms.gle/2nAVUwegUAVZZmRdA
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