
 
 

 
Doenças e acidentes de Trabalho: Prevenção é o melhor caminho 

A promoção da saúde do trabalhador é um dever de todos 
 
Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2014 – Em razão do Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – 27 de julho – a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) alerta para o 
elevado número de mortes relacionadas a doenças profissionais e a acidentes no ambiente 
profissional. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), são cerca de dois 
milhões de mortes por doença e aproximadamente 300 mil por acidentes. Ainda de acordo com 
a OIT, este número é bastante subestimado e nos leva a crer que exista uma Pandemia Oculta.  

Considerando que os agravos à saúde do trabalhador – assim como os acidentes e as doenças 
relacionadas ao trabalho – são aquelas adquiridas por diversos fatores encontrados no 
ambiente de trabalho, a prevenção é fundamental e deve ser uma cultura adotada por toda a 
sociedade e, em especial, pelo governo, por empregadores e trabalhadores. 

“É importante alertar que a prevenção é o caminho ideal para mudar essa realidade. A 
promoção da saúde do trabalhador é um dever de todos, pois vai além da relação estabelecida 
no ambiente de trabalho e envolve toda a comunidade. Além disso, a prevenção e a promoção 
da saúde têm custo menor do que a reabilitação” avalia o presidente da ANAMT, Dr. Zuher 
Handar. 

Outro tema importante que cabe destacar nessa data é a banalização das mortes dos 
trabalhadores pela sociedade. Acidentes graves e fatais continuam acontecendo com frequência 
em diversos ramos de atividades e em muitos casos são, infelizmente, encarados como naturais 
pela sociedade. “A responsabilidade de promover a saúde do trabalhador é de toda a sociedade 
e não somente daqueles envolvidos nas relações de trabalho. É importante ter a consciência 
que um acidente grave não é algo natural, devendo ser comunicado aos órgãos competentes. 
Somente com estatísticas podemos avaliar o que pode ser melhorado em relação à saúde e à 
segurança no trabalho”, conclui Dr. Zuher. 
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