
 

 

Acidentes de Trabalho: Prevenção é o melhor caminho 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2013 – No próximo dia 27 de julho é comemorado o Dia 

Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho e a Associação Nacional de Medicina do 

Trabalho (ANAMT) lembra a importância da prevenção para evitar qualquer tipo de acidente 

no ambiente de trabalho. 

O último levantamento realizado pelo Ministério da Previdência, o Anuário Estatístico da 

Previdência Social 2011, revelou aumento nos números oficiais de acidentes de trabalho. 

Enquanto em 2010 o total foi de 709.474, em 2011 o total de acidentes foi de 711.164. 

Para combater, cada vez mais, o número de acidentes de trabalho, a prevenção com medidas 

de segurança deve ser adotada por contratantes e contratados. Assim como o empregador 

deve oferecer condições de trabalho adequadas, com segurança e qualidade, o trabalhador 

deve exigir seus direitos quando perceber que a empresa não oferece estrutura apropriada. 

“Devemos sempre promover a Saúde do Trabalhador com medidas que melhorem, cada vez 

mais, a sua qualidade de vida e que os direitos humanos sejam sempre respeitados nos 

ambientes de trabalho”, avalia o presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar. 

É importante ressaltar que de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), há 

um crescente número de doenças relacionadas ao trabalho, que causam cerca de 2 milhões de 

mortes por ano. Para o diretor Geral da OIT, Guy Ryder, a prevenção é o caminho para 

enfrentar esse crescimento e ainda é mais econômica que o tratamento e a reabilitação.  

Por isso, o próximo dia 27 de julho é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, 

“mas deveria ser lembrado também como o dia da Promoção da Saúde e da Qualidade de vida 

dos cidadãos, inclusive nos ambientes de trabalho. E isso deve ser uma responsabilidade de 

todos”, conclui Dr. Zuher. 
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