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27 de julho - Dia Nacional de Prevenção de  

Acidentes de Trabalho 
No dia 27 de julho de 1972, o então Ministro do Trabalho 
Júlio Barata publicou as portarias 3.236 e 3.237, que      
regulamentaram a formação técnica em Segurança e   
Medicina do Trabalho e atualizaram o artigo 164 da CLT.   
A partir de então, o Brasil foi o primeiro país a ter um   
serviço obrigatório de Segurança e Medicina do Trabalho 
em empresas com mais de 100 funcionários. Por isto, a 
data foi escolhida para ser o Dia Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. Segundo estimativas da época, 
1,7 milhões de acidentes ocorriam anualmente e 40% dos 
trabalhadores sofriam lesões.  

Após 44 anos, as estatísticas de acidentes de trabalho 
continuam alarmantes e precisam ser encaradas como  
indicativos de prioridade por toda a sociedade.  

* Maior investimento em saúde e segurança no trabalho.  

* Mais educação para empregadores, trabalhadores e profissionais de SST.  

* Fiscalização mais eficiente, com punições mais rígidas. 

* Ação mais articulada dos diversos segmentos da sociedade no sentido de tornar o        
trabalho mais saudável e mais seguro.  

É preciso quebrar o paradigma da naturalização do acidente  

e da doença como parte do trabalho. Somente assim será possível  

alcançar o verdadeiro desenvolvimento do nosso país, com o  

devido respeito à cidadania dos trabalhadores.  

Onde estão as falhas e o que falta ser feito? Várias atitudes podem ser empregadas 
para reverter este quadro e todas apontam para a prevenção! 
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A CIPA é regulamentada pela NR-5 do Ministério do Trabalho e tem 
como  objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  

São atribuições das CIPAS entre outras atividades: 

• Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa 
de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores. 

• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de 
segurança e saúde no trabalho. 

• Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção     
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. 

• Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a 
identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos     
trabalhadores; 

• Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 

MAPA DE RISCO 
É a representação gráfica dos riscos de acidentes nos diversos locais de trabalho, de fácil 
visualização e afixada em locais acessíveis no ambiente de trabalho, para informação e    
orientação dos trabalhadores quanto às principais áreas de risco. No mapa de riscos,       
círculos de cores e tamanhos diferentes mostram os locais e os fatores que podem gerar 
situações de perigo pela presença de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 
mecânicos. São etapas de elaboração: 
 

a) Conhecer o processo de trabalho no local analisado: 
 

- os trabalhadores: número, sexo, idade, treinamento profissionais e de segurança e saúde, 
jornada; 
- os instrumentos e materiais de trabalho e as atividades exercidas e o ambiente. 
b) Identificar os riscos existentes no local analisado. 
 

c) Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia: 
- medidas de proteção individual e coletiva 
- medidas de organização do trabalho 
 
 

d) Identificar os indicadores de saúde: 
- queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos; 
- acidentes de trabalho ocorridos; 
- doenças profissionais diagnosticadas; 
 

e) Causas mais freqüentes de ausência ao trabalho. 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 


