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A campanha do Abril Verde estimula 
prevenção de doenças e acidentes no 

ambiente de trabalho.



O transtorno que o mundo vive por 
conta do novo coronavírus reforça a 
necessidade de conscientização da 

sociedade em relação à importância da 
prevenção de doenças e da promoção 

de saúde.



Em especial é preciso evitar que a 
reunião de pessoas em suas atividades 

profissionais contribua para a 
disseminação do vírus e, por outro lado, 
que as doenças decorrentes do trabalho, 

assim como os acidentes, venham a 
sobrecarregar o sistema de saúde num 

momento de crise.



No dia 28 de abril, 
pessoas de todo o 
mundo celebram 

o “Dia Mundial em 
Memória das Vítimas 

de Acidentes e Doenças 
do Trabalho”.



A Organização Internacional do Trabalho 
estabeleceu, em 28 de abril de 2003, o 
Dia Mundial da Segurança e Saúde do 
Trabalho, devido a um acidente grave 
que aconteceu em Virgínia, Estados 

Unidos, em 1969, provocando a morte 
de 78 funcionários.



Com isso, o Brasil começou a utilizar, 
em 2005, o mesmo dia para sinalizar o 
Dia Nacional em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças Ocupacionais, 
por meio da Lei nº 11.121/2005. Além 

disso, há o dia 7 de abril, que representa 
o Dia Mundial da Saúde.



A campanha de saúde Abril Verde 
chama a atenção da sociedade 

brasileira para a adoção de uma cultura 
permanente de prevenção de acidentes 

do trabalho e doenças ocupacionais 
e reforçar sobre a necessidade do 

uso de EPI no dia a dia para garantir a 
segurança dos trabalhadores.



ACIDENTE 
DE TRA-
BALHO



É o acidente que 
ocorre por exercício 

do trabalho a 
serviço da empresa, 

provocando lesão 
corporal, perda ou 

redução permanente 
ou temporária da 

capacidade para o 
trabalho.



ENQUADRA 
COMO 

ACIDENTE

Típico Trajeto Ocupacio-
nal

Material
Biológico



ACIDENTE DE 
TRABALHO TÍPICO
É todo acidente que ocorre no exercício 

do trabalho, a serviço da empresa, 
provocando algum tipo de lesão 

corporal.



Exemplo:
Acidentes com Perfuro Cortante

É todo acidente que ocorre com 
materiais pontiagudos ou com lâminas 

na área da saúde, causando lesões 
envolvendo o trabalhador e o paciente.



ACIDENTE DE 
TRABALHO DE 

TRAJETO
Acidente que ocorre no percurso entre a 

residência e trabalho e vice e versa.
OBS. O funcionário deverá comunicar imediatamente sua chefia, e 
posteriormente os setores de segurança e medicina do trabalho.



MATERIAL 
BIOLÓGICO

É todo acidente que ocorrer dentro das 
dependências da empresa, onde houver 

contato direto de mucosa e pele não 
íntegra com sangue, secreções e outros 

fluídos orgânicos de outra fonte.



ACIDENTE DE 
TRABALHO 

OCUPACIONAIS
DOENÇA 

PROFISSIONAL
É produzida ou 

desencadeada pelo 
exercício do trabalho.

DOENÇA DO 
TRABALHO

É adquirida ou 
desenvolvida em função 

das condições do 
ambiente de trabalho



SEPARAMOS 
ALGUMAS 
RECOMEN-
DAÇÕES DA 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
MEDICINA DO 
TRABALHO 



Utilize corretamente os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI)



Mantenha áreas de circulação 
desobstruídas



Não obstrua o acesso aos equipamentos 
de emergências (macas, extintores, etc.)



Informe ao superior imediato sobre 
a ocorrência de incidentes, para que 
se possa corrigir o problema e evitar 

futuros acidentes



Não execute atividade para a qual não 
está habilitado



Não improvise ferramentas. Solicite a 
compra de ferramentas adequadas à 

atividade



Não faça brincadeiras durante o 
trabalho. Sua atenção deve ser voltada 

apenas para a atividade que está 
executando



Cuidado com tapetes em áreas de 
circulação



Não retire os Equipamentos de Proteção 
Coletiva das máquinas e equipamentos. 

Eles protegem você e demais 
trabalhadores simultaneamente



Não fume em locais proibidos. Procure 
os locais destinados para tal



Evite a pressa, ela é “inimiga da 
perfeição”. Além de se expor ao nível de 
risco maior, seu trabalho não terá uma 

boa qualidade



Confira sua máquina ou equipamento 
de trabalho antes de iniciar suas 
atividades, através do check list



Ao sentar, verifique a firmeza e a 
posição das cadeiras



Não deixe objetos caídos no chão



Oriente os novos colaboradores sobre 
os riscos das atividades



Referências
www.anamt.org.br

https://www.gov.br/saude/pt-br

Você pode tirar suas dúvidas por e-mail com nossos especialistas, 
enfermeiros e equipe de saúde: marketing@humanittare.com.br


