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Falamos sobre proteção o tempo todo; vendemos proteção, mas 
poucos sabem como surgiu a necessidade de saúde, segurança e 
proteção no trabalho, e que existe uma data em que esse 
assunto é discutido mundialmente. 

A cada 28 de abril, a OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) discute a importância de incentivar as boas práticas 
de Saúde e Segurança do Trabalho, essa data foi instituída 
oficialmente pelo mundo em 2003, em homenagem aos 78 
mineiros que morreram devido a explosão em uma mina, em 
Virgínia, nos Estados Unidos no ano de 1969. 

Com essa tragédia, movimentos no mundo inteiro foram criados para alertar as empresas e os 
trabalhadores sobre as práticas preventivas; e desde então se comemora o Dia Mundial da Saúde e 
Segurança do Trabalho e o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do 
Trabalho. 

Essa data tornou-se o Dia Oficial de Segurança e Saúde Ocupacional. 

No Brasil, a data foi oficializada segundo a lei nº 11.121, em 25 de maio de 2005, pelo então vice-presidente 
em exercício na época o Sr. José Alencar Gomes da Silva, como sendo o DIA NACIONAL EM 
MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO. 

Nessa data, em todos os lugares do mundo, são promovidas palestras e campanhas com o objetivo de 
tornar as atividades e ambientes de risco em lugares mais seguros. 

Hoje, além de homenagem às vítimas, esta data também é utilizada para conscientização da importância 
da segurança no desempenho de certas atividades, como também a prevenção de doenças do trabalho. 

Em palestras são discutidos os avanços das tecnologias, tanto nos equipamentos de proteção, quanto aos 
tecidos altamente tecnológicos, promovendo maior eficácia e segurança aos riscos expostos. 

Anualmente, cerca de 270 milhões de trabalhadores são vítimas de acidentes em seus trabalhos, em todo o 
mundo, e o Brasil ocupa o 4º (quarto) lugar no ranking mundial em relação ao número de mortes, sendo 
hoje o país onde a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho e a cada 3h38m, um trabalhador 
perde a vida pela falta de uma cultura de prevenção à saúde e à segurança do trabalho (informações da 
CNTC). 

Quando o assunto é doença ocupacional, os números também impressionam: no mundo, cerca de 160 
(cento e sessenta) milhões de pessoas sofrem com doenças não letais e 2 (dois) milhões morrem, 
anualmente, devido a enfermidades que começaram no trabalho. 

 


