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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Instituída pela Lei no 10.425, de 19/04/2002 – DOU DE 22/04/2002
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

SETOR DE APOIO AO SERVIDOR
SEGURANÇA DO TRABALHO

Orientações sobre Comunicação de Acidente do Trabalho no Serviço Público

Visando a promoção da Saúde e Segurança dos servidores da Universidade Federal
de São João del-Rei-UFSJ, a Pró Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGP, por meio
do Setor de Apoio ao Servidor-SEAPS, com o auxilio técnico da equipe de Segurança
do Trabalho, disponibiliza na página da UFSJ, o Formulário de Comunicação de
Acidente do Trabalho no Serviço Público - CAT/SP, assim como as orientações
quanto a seu preenchimento.

A CAT/SP é um documento padronizado utilizado pelos órgãos da Administração
Pública Federal, para informar o acidente em serviço ocorrido com o servidor regido
pela Lei 8.112, de 1990. Trata-se de um importante instrumento notificador que
associa informações estatísticas, epidemiológicas, trabalhistas e sociais.

Além de oferecer subsídios para o reconhecimento de um acidente de trabalho ou
doença ocupacional, a CAT/SP auxilia os avaliadores a programar medidas
preventivas no ambiente de trabalho e a todos os componentes, de modo a reduzir
e/ou quando possível, eliminar os riscos existentes.

A equipe de Segurança do Trabalho da UFSJ coloca-se a disposição para outros
esclarecimentos.

Quando emitir a CAT-SP

Todo e qualquer acidente em serviço que provoque ou não lesões no servidor,
havendo ou não afastamento de suas atividades, obrigatoriamente deve ser
registrado, mediante preenchimento de formulário da Comunicação de Acidente do
Trabalho no Serviço Público –CAT/SP, para que sejam resguardados os direitos do
servidor acidentado em serviço, além de possibilitar a análise das condições em que
ocorreu o acidente e a intervenção de forma a reduzir, ou mesmo impedir novos
casos.

Quem pode preencher a CAT?

A CAT/SP poderá ser preenchida pelo próprio servidor, por sua chefia imediata, por
membro da família do servidor, por perito oficial em saúde ou por testemunha do
acidente. Caso a CAT/SP não tenha sido preenchida, o profissional de RH ou de
saúde que primeiro atender o servidor ficará responsável pelo seu preenchimento.

Recomendações Gerais

- Verificar se todos os itens de identificação foram devida e corretamente
preenchidos;
- Não assinar a CAT/SP em branco;
- Não conter emendas ou rasuras;
- Após o preenchimento e assinatura, a CAT/SP deverá ser digitalizada e
encaminhada ao e-mail segurancadotrabalho@ufsj.edu.br.
- A Comunicação de Acidente do Trabalho deve ser realizada, preferencialmente nas
primeiras 24 horas, após o ocorrido.
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Conceitos

Acidente em serviço - é aquele ocorrido com o servidor no exercício do cargo ou
função, que se relacione direta ou indiretamente com as atribuições a ele inerentes,
que possa causar a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho. São considerados acidentes de trabalho os que ocorrem com os
empregados públicos, os ocupantes de cargo comissionado sem vínculo efetivo e os
contratados temporariamente, ou seja, os segurados do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.

Acidentes de Trajeto - são os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o
local de trabalho e vice-versa, sem alteração do percurso habitualmente realizado
pelo servidor.

Acidentes Típicos – são os acidentes decorrentes da característica da atividade
profissional desempenhada pelo acidentado.

Doença Relacionada ao Trabalho – É aquela peculiar à determinada atividade ou
profissão.

Acidente com Óbito - São acidentes em serviço que resultaram em mortes de
pessoas.

Trabalhadores Terceirizados

No caso de acidente com trabalhadores terceirizados a empresa contratada deverá
ser acionada para tomar as medidas cabíveis utilizadas no Regime Celetista,
inclusive providenciar a emissão da CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho,
em formulário específico do referido regime.

A empresa terceirizada ou a chefia da unidade da instituição, deverá informar ao
Serviço de Segurança do Trabalho da UFSJ a ocorrência de acidente com
trabalhador terceirizado.


