Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

INFORME SAÚDE DO TRABALHADOR
CEREST RR
ABRIL VERDE E DIA 28 DE ABRIL
ABRIL VERDE
O mês de Abril foi escolhido para representar a saúde e segurança no ambiente
de trabalho por conter duas datas importantes que ratificam o tema. Dia 07,
instituído pela OMS em 1948 como o Dia Mundial da Saúde e dia 28 instituído
pela Organização Internacional do Trabalho - OIT em 2003 como o Dia Mundial
Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho. No Brasil, a Lei 11.121, que criou o Dia Nacional em
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, foi promulgada em
maio de 2005.
A cor verde representa a medicina e a área da saúde, também é a cor utilizada
para área de segurança do trabalho.

28 DE ABRIL
O dia 28 de abril foi escolhido como data em memória às vítimas de acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho. A data remete a um acidente ocorrido em
1969, uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virginia matou 78
mineiros.

Dados mundiais
Dados da OIT mostram que 2 milhões de pessoas morrem todo ano, no mundo,
por doenças resultantes das atividades laborais, e mais de 320 mil sofrem
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acidentes fatais de trabalho. Ou seja, pelo menos um trabalhador morre a cada
15 segundos no mundo por causas relacionadas a suas atividades laborais.

Dados Brasil
De acordo com o Ministério da Economia, entre janeiro e dezembro de 2019,
foram autorizados 193.660 auxílios acidentários no País. Este número contempla
doenças relacionadas a acidentes físicos sofridos pelos trabalhadores ou mesmo
as doenças ocupacionais desenvolvidas pelo exercício diário das atividades
profissionais.
Segundo levantamento do Observatório Digital de Segurança e Saúde no
Trabalho, desde 2012,

o número de mortes de Trabalhadores com Carteira

Assinada Notificadas soma 21.819, ou seja, 1 morte a cada 3h 43m 42s e
5.971.951 notificações de Acidentes envolvendo Trabalhadores com Carteira
Assinada,1 notificação a cada 49s, 3.229.894 de Notificações no Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) 1 notificação a cada 2m 19s,
466.493.856

Dias

de

Trabalho

Perdidos

com

Afastamentos Acidentários desde 2012 (INSS) com gasto de 104.756.624.214
por

Afastamentos

Acidentários,

R$1,00

a

cada

2ms.(acesso

https://smartlabbr.org/sst em 15.04.2021).

Cenário Atual
O atual cenário epidemiológico imposto pelo COVID-19, impede manifestações
públicas como medida sanitária para respeitar o distanciamento social. Nesse
contexto e ressaltando a importância da data o Cerest Estadual de Roraima vem
manifestar apoio a todos os trabalhadores e principalmente a aqueles que estão,
de alguma forma, na linha de frente ao combate da pandemia do coronavírus Covid-19 , destacando os profissionais de saúde.
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Os últimos dados internacionais , até 14 de abril de 2021, foram confirmados
136.996.364 casos de COVID-19 com 2.951.832 óbitos.
O Brasil, entre os países da América do Sul, até 14 de abril de 2021 é o 1º em
número de casos confirmados acumulados 13.673.507 e o 1º em número de
óbitos acumulados 361.884. Muitos destes óbitos são trabalhadores (as) da
saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem), de serviços essenciais
e profissionais de diversas áreas de serviços de apoio ao combate ao covid-19.
Em Roraima segundo último boletim epidemiológico de 14 de abril de 2021, são
92.902 casos confirmados destes 1.422 foram a óbito e 85.381 estão
recuperados. Entre os casos confirmados temos 2.792 entre profissionais de
saúde.
Diante desses números preocupantes e da situação ainda bastante incerta é
extremamente necessário ressaltar a importância das orientações de lavagem
das mãos, uso de álcool gel e distanciamento social nos ambientes de trabalho.
Além do cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança no
trabalho (NRs), destacando a necessidade de oferta e utilização adequadas de
equipamentos

de

proteção

individual

a

todos

os

trabalhadores(as),

principalmente os trabalhadores da saúde que estão expostos a um risco
eminente e diário de contaminação pelo Sarscov 2 coronavírus -Covid-19.
Dessa forma, reafirmamos a luta pelo 28 de abril, em memória as vítimas e
para que não haja mais vítimas de doenças e mortes no trabalho.
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