Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

Quem mata mais: o mosquito da dengue ou os acidentes de trabalho?
Objetivo do treinamento:
Considerar os acidentes no trabalho, assim como consideramos sermos infectados pela Dengue
Conteúdo do treinamento:
Pelo menos uma vez ao dia ouvimos na televisão ou no rádio algum alerta sobre a Dengue.
A Dengue é um assunto fundamental à saúde pública, haja vista que só no ano de 2013 foram
registrados 1.452.489 casos segundo dados do Ministério da Saúde.
A conscientização e a educação dos cidadãos são imprescindíveis à prevenção da doença.
Por isso o investimento em campanhas junto aos postos de saúde, escolas e o apoio dos veículos de
comunicação são peças chaves neste sucesso.
Entretanto gostaria de salientar que a Dengue não é o único problema de saúde pública, assim como
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), entre outras doenças endêmicas, destaco que, os
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho também são considerados problema de saúde pública,
que devem ser enfrentados com ações que identifiquem e intervenham sobre as situações encontradas
nas atividades de trabalho.
Enquanto nos últimos três anos, a Dengue MATOU 547 pessoas, os Acidentes de Trabalho no
Brasil, MATARAM 8.503 trabalhadores no mesmo período.
No ano de 2013, 2.797 trabalhadores foram tirados de sua família prematuramente e 14.837 tiveram
suas vidas transformadas em função da perda de membros e/ou funcionalidades motores decorrentes
de Acidente do Trabalho, segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social.
Apesar dos números identificarem um número mais que QUINZE VEZES MAIOR de óbitos em relação
à Dengue, a condição de segurança dos trabalhadores não é tratada com a mesma atenção e respeito
pela sociedade de maneira geral.
Vale salientar que no ano de 2013 a Dengue custou ao governo federal R$ 1,1 bilhão (Jornal Folha de
São Paulo em junho de 2015), porém apenas a despesa com benefícios de origem acidentária no mesmo

ano superou R$ 7 bilhões (Site Portal Brasil em março de 2014).
Os acidentes e doenças ocupacionais é um “problema cultural”, que assim como a Dengue, depende da
conscientização e educação dos trabalhadores, por isso a partir de convoco a todos, para adotar uma
postura mais vigilante e atuante, procurando conscientizar o colega que está em situação de risco e
vigiarmos a nós mesmos em nossas atitudes e as condições de trabalho.
Assim como fazemos sobre os focos da dengue, vamos eliminar possíveis riscos de acidentes
antes que eles ocorram.
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico,
para que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.
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