
 VOCÊ SOFREU 
UM ACIDENTE 

DE TRABALHO?

POR QUE É NECESSÁRIO
PREENCHER O CAT?

TRABALHADOR DO REGIME CELETISTA

•  A empresa fica obrigada  a recolher o FGTS du-
rante todo o período de afastamento
 
•  Se o trabalhador ficar com sequela decorrente 
do  Acidente de Trabalho e/ou Doença Profissional 
ou Doença do Trabalhoo mesmo pode requerer o 
Auxílio- Acidente Previdênciário ( é um benefício de 
natureza indenizatória pago ao segurado do INSS 
quando, em decorrência de acidente, apresentar se-
quela permanente que reduza sua capacidade para 
o trabalho. Essa situação é avaliada pela perícia 
médica do INSS. Como se trata de uma indenização, 
não impede o cidadão de continuar trabalhando

•  Se o trabalhador for Aposentado por Invalidez 
em decorrência do Acidente de Trabalho o mesmo 
receberá seus vencimentos integrais

•  Em caso de Falecimento do Segurado em decor-
rência do Acidente de Trabalho seu dependente 
legal receberá a pensão com vencimentos integrais

TRABALHADOR DO REGIME 
ESTATUTÁRIO

•   Se o afastamento por acidente de trabalho for 
por um  período superior a 30 dias o mesmo não 
terá prejuízo em seus vencimentos de férias

•Se o trabalhador for aposentado por invalidez 
em decorrência do acidente de trabalho o mesmo 
receberá seus vencimentos de forma integral

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA O PREENCHIMENTO DO CAT

FALE CONOSCO
SECRETARIA GERAL:

SECRETARIAGERAL@SINDSERVSBC.ORG.BR
(11) 94538-2741

TESOURARIA:
ADMINISTRACAO@SINDSERVSBC.ORG.BR

(11) 98904-5867

JURÍDICO:
JURIDICO@SINDSERVSBC.ORG.BR

(11) 99242-8914

SEGURANÇA DO TRABALHO:
DEPSAUDEDOTRABALHADOR@SINDSERVSBC.ORG.BR

(11) 98942-1689

• Informações do empregador (razão social ou 
nome, tipo e número do documento, CNAE, endere-
ço, CEP e telefone)

• Informações do empregado acidentado (dados 
pessoais, salário, número da Carteira de Trabalho, 
Identidade, NIT/PIS/PASEP, Endereço, CEP, telefone, 
CBO e área);

• Dados sobre o acidente (data, horário, local do 
acidente, endereço, identificação do setor)

• Dados sobre ocorrência policial (B.O), se houver

• Dados sobre o atendimento médico recebido 
(cópia do Prontuário de Atendimento, Atestado 
Médico, Relatório Médico, Boletim de Ocorrência, 
Declaração de Internação e Resumo de Alta)

• Dados médicos referente ao acidente, inclusive o 
CRM.

• A CAT deve ser impressa em 4 vias e entregue ao 
Serviço de Saúde do Servidor (saudedoservidor@
saobernardo.sp.gov.br) para o efetivo registro e o 
devido encaminhamento ao Médico do Trabalho e/
ou Perícia na Previdência Social.



POR QUE FALAR DE 
ACIDENTES DE TRABALHO?

Em 2021 tivemos um número expressivo de servi-
dores e servidoras que foram vítimas de acidente 
de trabalho e não “lembraram” da necessidade 
de preencher o referido formulário. Desta forma, 
esses mesmos servidores foram prejudicados 
pela ausência do documento, com uma grande 
dificuldade de caracterizar o acidente de trabalho 
após a concessão do benefício ( Previdência So-
cial  B-31- Auxílio Doença) ou LTS – Licença de 
Tratamento de Saúde pela Prefeitura, havendo a 
necessidade de entrar com recurso administrati-
vo tanto na Previdência Social quanto no próprio 
Serviço de Saúde do Servidor da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo, a fim de comprovar o 
Acidente/Doença do Trabalho ou Profissional. 

VOCÊ SOFREU UM 
ACIDENTE DE TRABALHO?

Mantenha a calma e procure ajuda médica. Após 
ser atendido(a) e medicado(a), você deve anotar 
imediatamente todos os dados do acidente sofrido:

•   Data, Hora, Local do acidente (setor específico, 
máquina ou acidente de percurso - indicar o en-
dereço), quais  foram às lesões (aparentes) verifica-
das no momento do acidente, quem presenciou o 
acidente (Nome completo e matrícula se houver).

• Após consulta médica  xerocar  Pron-
tuário de Atendimento, Atestado      Médi-
co,  Relatório Médico, Boletim de Ocorrência, 
Declaração de Internação e Resumo de Alta.

Obs: Estas informações são muito impor-
tantes para o preenchimento do formulário

O QUE SIGNIFICA CAT E QUANDO DEVO PREENCHER?

COMO PREENCHER O FORMULÁRIO?

Neste caso o próprio trabalhador ou o seu depen-
dente deverá comunicar a  ENTIDADE SINDICAL 
(SINDSERV SBC), especificamente no Departamen-
to de Segurança do Trabalhador, para registrar a 
denúncia e fazer as devidas intervenções necessárias. 
A Entidade Sindical deverá fazer o preenchimen-
to do CAT em caso de recusa por parte da em-
presa, porém, é necessário que o servidor apre-
sente todos os documentos acima mencionados.

Comunicação de
 Acidente de Trabalho

Você deve solicitar o preen-
chimento do  CAT à sua che-
fia  todas as vezes que sofrer 
uma lesão leve ou grave em 
seu local de trabalho, ou no 
trajeto casa/trabalho ou vice-
-versa, mesmo que não haja 
afastamento das atividades 
laborais. Em caso de morte, 
a comunicação deverá ser 
IMEDIATA. A empresa que 
não informar o acidente de 
trabalho dentro do prazo 
legal estará sujeita à apli-
cação de uma grave multa 
(conforme disposto nos Ar-
tigos 286 e 336 do Decreto 
3.048/99). O formulário do 
CAT deverá ser preenchido 
pela chefia imediata do se-
tor em que trabalha. Após o 
preenchimento, o servidor 
deverá apresentar o formu-
lário  NO ATO DA PERÍCIA 

MÉDICA (Previdência Social 
e/ou Médico do Trabalho 
da Prefeitura). Lembrando 
que com o preenchimento 
do formulário não se dará a 
caracterização de Acidente 
de Trabalho e/ou doença do 
trabalho ou profissional de 
forma automática, sendo ne-
cessária a realização de perí-
cia médica para a avaliação 
e caracterização do mesmo, 
visto que somente um pro-
fissional médico pode es-
tabelecer o nexo causal. 
NEXO CAUSAL: O nexo de 
causalidade é o vínculo fáti-
co que liga o efeito à causa, 
ou seja, é a comprovação de 
que houve dano efetivo, mo-
tivado por ação, voluntária, 
negligência ou imprudência 
daquele que causou o dano.

O formulário deverá ser preenchido em 4 VIAS, devidamen-
te assinado e carimbado, mencionando obrigatoriamente 
no mínimo 2 (DUAS) TESTEMUNHAS e encaminhado no 
prazo de 48 horas à Previdência Social C.L.T) mais próxima 
e 72 horas no Serviço de Saúde do Servidor (Estatutário), 
que após perícia médica dará seu parecer, se o ocorrido ca-
racteriza Acidente de Trabalho/Doença Profissional ou não.

E SE A CHEFIA SE RECUSAR
A PREENCHER O CAT?


