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OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO

ENTIDADES ORGANIZADORAS DO EVENTO

PARTICIPAÇÃO GOVERNAMENTAL

Conscientizar os Trabalhadores, Estudantes, 
Empregadores e Poder Público sobre a importância 
da prevenção de Acidentes de Trabalho como um 
dos pilares de sustentabilidade do desenvolvimento 
sócioeconômico. 

Trabalhadores, Estudantes e Empresários

CLUBE DE ENGENHARIA 
SOBES 

SUPERVIA
SOBES-RIO 
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FASP-RJ 
LIONS CLUBE

CREA-RJ

ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

PROGRAMAÇÃO  

Apresentação de painéis relativos à 
Prevenção de Acidentes do Trabalho

Programas de inserção dos 
Trabalhadores reabilitados em novas 
atividades

Exibição de painéis temáticos das 
escolas de formação de Profissionais 
de Segurança do Trabalho

Ações sobre Prevenção de Acidentes 
com exposição de equipamentos e 
Técnicas de Segurança do Trabalho 

Painéis sobre a importância da 
Prevenção de Acidentes, como 
formação de base nas escolas

Atividades diversas relativas à Saúde 
e Segurança do Trabalhador:
medição de glicose, aferição de 
pressão arterial (unidade móvel), 
acuidade visual, prova de função 
pulmonar, exame de mama, ginástica 
laboral, apresentação de vídeos sobre 
doenças sexualmente transmissíveis, 
alcoolismo e tabagismo e emissão de 
Carteira de Trabalho 

HISTÓRICO

No dia 27 de julho é celebrado o Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. A data é símbolo da luta dos trabalhadores 
brasileiros por melhorias nas condições de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho.

No início da década de 70, a iniciativa do Banco Mundial em cortar os 
financiamentos para o Brasil, caso o quadro de acidentes de trabalho 
não fosse revertido, resultou na publicação das portarias nº 3.236 e 
3.237, em 27 de julho de 1972. Segundo estimativas da época, 1,7 
milhão de acidentes ocorriam anualmente e 40% dos profissionais 
sofriam lesões.

O então Ministro do Trabalho, Júlio Barata, além de assumir a 
implementação das portarias que regulamentavam a formação técnica 
em segurança e medicina no trabalho, atualizou o artigo 164 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que discorre sobre as 
condições internas de uma empresa em relação à saúde e segurança no 
trabalho, e sobre a atuação e formação da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA).

É comemorado também no dia 27 de julho, a criação do Serviço 
Especializado em Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT). 
Composto por uma equipe de profissionais de médico do trabalho, 
enfermeira, engenheiro de segurança do trabalho e técnicos em 
segurança do trabalho, o dimensionamento do SESMT vincula-se à 
graduação do risco da atividade, do número total de empregados do 
estabelecimento, de promover a saúde e proteger a integridade do 
trabalhador no local de trabalho.

Embora a CLT de 1943, em seu art. 164, já prescrevesse a existência 
nas empresas de Serviços Especializados em Segurança e Higiene do 
Trabalho, os mesmos só se constituiram através da Portaria n.º 3.237, 
de 27/6/72, do Ministério do Trabalho, sendo então denominados de 
"Serviços Especializados em Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho". Sua criação veio a se constituir no divisor de águas entre uma 
época de imprecisão no que se refere à política nos assuntos de 
segurança e saúde do trabalhador e outra, na qual o Estado assumiu , de 
forma ordenada e permanente esse controle.

Segundo estatísticas de abril de 2009 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) –  os acidentes do trabalho são a causa da morte de dois 
milhões de pessoas por ano em todo o mundo, e de acordo com a 
Organização, esses números representam mais mortes do que as 
ocasionadas pelo uso de drogas e álcool juntos. Somados a esses 
números são registrados em média quase 270 milhões de acidentes não 
fatais e 160 milhões de novos casos de doenças no ambiente de trabalho. 

Informações: 
www.crea-rj.org.br 
ww.supervia.com.br | dnpat@supervia.com.br 
2153-3254 (Cristiane Mattos)
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