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PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DO TRABALHO

1 – Comunicação: 

Todo acidente do trabalho, com ou sem afastamento, de servidor efetivo e  servidores em
regime CLT, deverá ser comunicado, imediatamente, através de documento próprio.

2- Acidente do Trabalho 

Acidente  típico:  são  os  acidentes  decorrentes  da  característica  da  atividade  profissional
desempenhada pelo acidentado.

Acidente equiparado: acidente de trajeto, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por
terceiro ou companheiro de serviço; ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de
disputa relacionada ao serviço; ato de imprudência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro
de serviço; ato de pessoa privada do uso da razão; desabamento, inundação, incêndio e outros
casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

3) - Passos a serem observados:

3.1) Pelo acidentado:

 Comunicar, imediatamente à chefia, a ocorrência do acidente;

  Procurar  Atendimento Médico; 

 Solicitar a chefia imediata o preenchimento da: 

a) Comunicação Interna de Acidente do Trabalho – CIAT, para servidores efetivos; 

b) Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, para servidores em regime CLT; 

 Solicitar o preenchimento do campo próprio, da CIAT ou da CAT, pelo Médico Atendente;

  Dirigir-se ao Setor de Segurança do Trabalho no prazo de 24 horas ou até o 1º dia útil seguinte
ao dia da  ocorrência.

No caso de acidente equiparado (acidente de trajeto), deverá ser apresentado documentos que
comprovem o acidente (Ex: Boletim de Ocorrência, copia do prontuário, registro de entrada na
Unidade de Atendimento Médico, testemunhas) junto com a CIAT ou a CAT.
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Acidentes com exposição a material biológico:

• Dirigir-se ao Pronto Socorro Geraldo Pinto Vieira;

• Agendar consulta no Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz /SAE.

•
3.2 Chefia da unidade/chefia imediata do local de trabalho do servidor:

• Tomar  conhecimento  da  ocorrência  e  encaminhar  o  acidentado,  imediatamente,  para

atendimento médico;

• Preencher imediatamente a CIAT ou a CAT, conforme o caso, em quatro (4) vias ;

• Orientar o servidor (a), a entregar a CIAT ou CAT no Setor de Segurança do Trabalho para

caracterização do acidente e/ou registro no INSS;

• Orientar o(a) servidor(a), quando houver afastamento, agendar perícia médica no prazo de

48 horas;

• Manter  formulários  impressos ou eletrônicos disponíveis  para eventuais  ocorrências de

acidentes do trabalho.

•
OBS: Todos os campos da CAT e CIAT deverão ser preenchidos pelo respectivo responsável. O
documento  que  conter  campo  em  branco  será  devolvido  para  o  remetente  para  os  devidos
complementos.

Telefones de contato  e endereços

Diretoria de Serviços, Manutenção e Segurança do Trabalho
     Segurança do Trabalho : 3395-2054
….. Endereço: Praça Presidente Tancredo Neves, 200 - Camilo Alves, Contagem - MG,     
32017-900  ao lado da sala de Licitações.
     e-mail: seguranca.trabalho@contagem.mg.gov.br

- Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz: Av João César de Oliveira, n º 2889 – 
Eldorado – Contagem – Telefone: 3391-2519/3391-2886

- Pronto Socorro Geraldo Pinto Vieira: Avenida Marechal Costa e Silva, 310 - Bairro JK- 
Contagem
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