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28 de abril: Dia Internacional em Memória das 

Vítimas de Acidentes de Trabalho 

A  Organização Internacional do Trabalho  (OIT) alerta que anualmente no mundo ocorrem 
2,3  milhões de mortes por acidentes e doenças do trabalho,  e que cerca de 860 mil       
trabalhadores sofrem algum tipo de ferimento todos os dias.  

Segundo o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, os 
números de acidentes de trabalho são        
maiores do que mortes em guerras e os       
acidentes ocupacionais representam, em 1º 
lugar, tragédias humanas, em que a sociedade 
e o setor econômico também pagam um alto 
preço. Segundo ele, os custos globais, diretos 
e indiretos, chegam a 2,8 trilhões de dólares, 
ou quase 7 trilhões de reais.   

Vários países celebram no dia 28 de abril o 
Dia Mundial de Segurança e  Saúde no 

Trabalho. A data foi estabelecida pela    
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT)e também é conhecida como Dia 

Mundial em Memória às Vítimas de      

Acidentes e Doenças do Trabalho. Isso 
porque em 28 de abril de 1969 uma       
explosão em uma mina, em Virgínia, nos 
Estados Unidos, matou 78 trabalhadores.  

Um local de trabalho seguro e    
saudável é um direito humano     

básico e que deve ser respeitado 
em todos os níveis.  
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O Brasil contribui significativamente para a  
estatística mundial com seus mais de 700 mil 
acidentes e adoecimentos em consequência 
do trabalho por ano. O país é o 4° colocado no 
ranking mundial.  

Uma das medidas para alcançar a meta de   
minimizar acidentes graves e fatais é investir 
em prevenção, incluindo também fiscalização 
preventiva e campanhas de conscientização 
para trabalhadores e empregadores.  

No Brasil, no setor dos transportes, grande parte 
dos acidentes de trabalho estão relacionados com 
o excesso de jornada de trabalho dos                    
caminhoneiros e a falta de registro legal do vínculo 
de emprego, fatores estes que contribuem para 
que o  motorista fique mais tempo ao volante,  
com a finalidade de garantir o seu sustento e da 
sua família. Assim, os riscos se multiplicam num 
país com uma frota de 3,2 milhões de caminhões. 
 

 

A construção civil é o quinto setor econômico em 
número de acidentes e o segundo que mais mata 
trabalhadores no Brasil, segundo dados da Previ-
dência Social. A participação do setor no total de 
acidentes fatais hoje responde por 450 mortes     
todos os anos. Essa estimativa considera apenas os 
empregados formais vinculados aos CNAES 
(Classificação Nacional de Atividade Econômica) e 
os anuários estatísticos de acidentes de trabalho do 
INSS.   

O Ministério do Trabalho e Emprego alerta que o risco de um trabalhador morrer na    
construção civil é mais do que o  dobro da média nacional.  

O Sistema Único de Saúde, através da vigilância epidemiológica dos acidentes de trabalho, 
também alerta os gestores de saúde e toda a sociedade que os acidentes de trabalho nos  
setores da construção civil e transportes são graves problemas de saúde pública. 

“Transporte rodoviário e construção civil são  

os setores mais letais para os trabalhadores” 


