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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 14/2014 

 

Versão: 02 

Aprovada em: 31 de Julho de 2017 

Ato de Aprovação: Decreto nº 395/2017 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos / 

Setor de Recursos Humanos. 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1° - Esta Instrução Normativa tem por finalidade padronizar os procedimentos a 

serem cumpridos nos casos de Ocorrência de Acidente de Trabalho dos Servidores 

Públicos do Município de Santa Teresa - ES. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2° - Esta Instrução Normativa abrange todas as Unidades da Estrutura 

Organizacional da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde do Município 

de Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3° - Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Acidente de Trabalho - é aquele que ocorre no exercício da função, a serviço 

da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, provocando lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença que cause a morte, perda ou redução 

(permanente ou temporária) da capacidade para o trabalho. 

II. Acidente Típico - acidente ocorrido no exercício da função, no local de 

trabalho ou a serviço do órgão, no horário de trabalho. 
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III. Acidente de Trajeto - acidente ocorrido durante o deslocamento do servidor 

da sua residência ao local de trabalho ou vice-versa, comprovando o trajeto, o 

horário e a escala de serviço no dia do evento. 

IV. Acidente de Trabalho por Doenças Relacionadas ao Trabalho - Agravos à 

saúde do trabalhador causados por “doenças ocupacionais ou profissionais” e 

“doenças do trabalho”, onde deverão estar relacionadas no Livro de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho do Ministério da Saúde do Brasil / OPAS – 

Organização Pan-americana da Saúde/OMS – Organização Mundial da Saúde. 

V. Doença Profissional ou Ocupacional - são aquelas produzidas ou 

desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinadas atividades, 

em função do risco especifico direto. 

VI. Doença do Trabalho - são aquelas produzidas, desencadeadas ou agravadas 

por condições especiais de trabalho. 

VII. Acidente de Trabalho por Perfuro cortante - É um acidente típico que causa 

ferimentos pelo manuseio de material como: agulhas, escalpe, lancetas, 

lâminas, bisturi, tampas de metal de frascos e/ou contato com sangue ou 

outros fluídos (corpóreos, secreções, excreções) potencialmente 

contaminados. Este tipo de acidente segue as orientações do acidente típico, 

porém, envolve o acompanhamento por serviço médico especializado. 

VIII. BAU – Boletim de Atendimento de Urgência solicitado imediatamente após o 

atendimento no Pronto Socorro. 

IX. BO – Boletim de Ocorrência expedido pela Polícia Militar ou Rodoviária. 

X. CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho – Formulário que o Município 

deverá preencher em até 24 horas após a ocorrência, comunicando o Acidente 

de Trabalho à Previdência Social, mesmo que não haja afastamento, sendo 

seu registro fundamental para a geração de análises estatísticas que avaliam o 

grau de acidentabilidade existente e para a adoção de medidas preventivas e 

repressivas, se for o caso. 

XI. Paciente Fonte – É o paciente no qual o profissional de saúde ao realizar 

qualquer procedimento se contamina, seja secreções, fluidos ou com material 

perfuro cortante utilizado neste paciente atendido. 
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XII. Investigação de Acidente de Trabalho – Analisar e registrar os acidentes 

ocorridos na empresa, com ou sem vítima, e todos os casos de doenças 

ocupacionais, descrevendo a história e as características do acidente e/ou da 

doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as 

condições dos indivíduos portadores de doenças ocupacionais ou acidentados, 

propondo medidas efetivas de correção.  

XIII. Testemunhas – São aqueles que presenciaram o acidente ou que tiveram 

tomado ciência do fato, relatando o que viram ou ouviram em relação ao 

acidente. 

 

CAPITULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4° - A presente Instrução Normativa integra um conjunto de ações, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido da implementação da 

Unidade Central de Controle Interno, e das Secretarias Municipais no 

acompanhamento dos servidores acidentados e no fornecimento de informações 

necessárias, e do Setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Santa 

Teresa, no que concerne o atendimento e a Comunicação do Acidente de Trabalho, 

sobre o qual dispõem a Lei de Benefícios da Previdência Social - Lei 8213/1991 - 

Planos de Benefícios da Previdência Social, Instrução Normativa do INSS N° 31/2008 

e Artigo 107 da Lei N° 1.800/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Santa Teresa-ES. 

 
CAPITULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5° - Competem às unidades, envolvida na presente Instrução Normativa: 

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das 

Unidades; 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os 

seus termos. 
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Art. 6° - São responsabilidades do Setor de Medicina do Trabalho: 

I. Comunicar o Acidente do Trabalho à Previdência Social em até 24 horas após 

o acidente através do aplicativo de cadastramento da comunicação do acidente 

do trabalho, disponível no site www.mpas.gov.br. Se o acidente ocorrer nos 

sábados, domingos ou feriados deverá ser comunicado no 1º dia útil. 

II. Encaminhar 01 via da CAT ao Setor de Recursos Humanos, uma via para 

arquivo no setor de Medicina do Trabalho e outra via ao servidor. 

III. Orientar e esclarecer dúvidas aos servidores e as Secretarias quanto aos 

Procedimentos nos casos de Acidente de Trabalho. 

IV. Realizar relatório de investigação dos acidentes de trabalho ocorridos, 

propondo medidas efetivas de correção em até 07 dias úteis. 

V. Realizar perícia médica no acidentado. 

VI. Realizar dados estatísticos a fim de realizar controle epidemiológico. 

VII. Realizar anualmente controle estatístico dos acidentes de trabalho, a fim de se 

realizar o controle epidemiológico dos Acidentes de Trabalho. 

 

Art. 7° - São responsabilidades do Setor de Recursos Humanos: 

I. Arquivar a CAT na pasta do servidor; 

II. Nos afastamentos superiores há 15 dias, agendar perícia junto ao INSS e fazer 

a juntada de documentos necessários à perícia médica. 

 

Art. 8° - São responsabilidades das Secretarias Municipais: 

I. Instruir aos servidores da sua pasta sobre os procedimentos nos casos de 

Acidente de Trabalho; 

II. Providenciar o atendimento ao acidentado, encaminhando ao Pronto Socorro 

mais próximo, dependendo da gravidade da lesão, acionar o Corpo de 

Bombeiros (193) ou SAMU (192) para realizar o atendimento adequado. 

III. Isolar, sinalizar a área e afastar curiosos, nos acidentes onde resultarem em 

riscos para terceiros.  

IV. Prestar assistência ao acidentado e às famílias no que estiver ao alcance. 

V. Solicitar ao servidor Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) e quando 

necessário o Boletim de Ocorrência Policial (BO); 

http://www.mpas.gov.br/
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VI. Encaminhar o servidor ao Setor de Medicina do Trabalho imediatamente após 

o acidente para Comunicação do Acidente de Trabalho – CAT e a Investigação 

do Acidente. 

VII. Seguir as orientações do Setor de Medicina do Trabalho quanto às medidas de 

segurança que deverão ser adotadas tanto no ambiente laboral, quanto para o 

indivíduo acidentado. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 9° - São Procedimentos para os Acidentes Típicos ocorridos durante o exercício 

da função: 

I. O servidor acidentado ou colega de trabalho deverão comunicar o acidente 

imediatamente a chefia imediata. 

II. Providenciar o atendimento ao acidentado, encaminhando ao Pronto-Socorro 

mais próximo, dependendo da gravidade da lesão, acionar o Corpo de 

Bombeiros (193) ou SAMU (192) para realizar o atendimento adequado, além 

de isolar, sinalizar a área e afastar curiosos, nos acidentes onde resultarem em 

riscos para terceiros. Se o acidente for fatal, deverá sinalizar a área, comunicar 

a Polícia Civil e solicitar perícia, logo após, comunicar aos familiares da vítima. 

III. O servidor deverá solicitar no Pronto Atendimento cópia do BAU – Boletim de 

Atendimento de Urgência ou Laudo Médico que deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: Nome completo do servidor; unidade de atendimento; 

data e horário de atendimento; se houve internação e período de afastamento; 

natureza da lesão; CID 10; CRM do profissional responsável pelo atendimento 

e assinatura do mesmo. Caso o servidor não autorizar a colocação do CID 10 

no BAU, o mesmo deverá comparecer à consulta com o médico do trabalho 

desta Prefeitura Municipal. 

IV.  O servidor deverá comparecer ao Setor de Medicina do Trabalho com a BAU 

ou Laudo Médico e com os resultados de exames em até 12 (doze) horas úteis 

após o acidente, se o acidente ocorrer nos sábados, domingos ou feriados, 

deverá procurar o setor responsável no 1º (primeiro) dia útil. Estando o servidor 
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impossibilitado de comparecer a Medicina do Trabalho, poderá alguém de sua 

confiança comparecer para que se façam os procedimentos, munido de laudo 

médico e exames. 

V. O Setor de Medicina do Trabalho deverá preencher a CAT até 24 (vinte e 

quatro) horas após o acidente, ou seja, até o 1º dia útil seguinte ao da 

ocorrência, encaminhando uma cópia ao setor de Recursos Humanos e a outra 

via ao acidentado. No caso de acidente com morte, o preenchimento da CAT 

deverá ser imediato, seguido às instruções do BO – Boletim de Ocorrência 

Policial e Certidão de Óbito. 

VI. A comprovação do acidente deverá ser feita por meio de testemunhas que 

deverão passar pela Medicina do Trabalho para prestar esclarecimentos. 

VII. O Setor de Recursos Humanos deverá arquivar a Cópia da CAT na pasta 

funcional do acidentado. Nos afastamentos superiores a 15 (quinze) dias 

competirá ao setor de Recursos Humanos encaminhar o servidor à perícia do 

INSS, fazendo a juntada dos documentos necessários. 

VIII. No afastamento ao trabalho superior a 30 (trinta) dias, o servidor deverá ser 

encaminhado ao setor de Medicina do Trabalho para realizar o Atestado de 

Saúde Ocupacional de Retorno ao Trabalho, antes de iniciar suas atividades 

laborais.  

IX. O Setor de Medicina do Trabalho realizará o relatório de Investigação do 

Acidente de Trabalho em até 07 (sete) dias, e encaminhará as medidas 

efetivas de proteção para a secretaria responsável pelo acidentado para que 

tomem as medidas que lhe são conferidas. 

 

Art. 10 - São Procedimentos para os Acidentes Típicos com material biológico: 

I. Deverão ser tomados os seguintes cuidados com a ferida: Perfuro cortante e 

secreções biológicas na pele: água e sabão antisséptico. Olhos ou Mucosa: 

Água em abundância ou soro fisiológico. 

II. O servidor acidentado ou colega de trabalho deverão comunicar o acidente 

imediatamente a chefia imediata. 
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III. Providenciar imediatamente o atendimento ao acidentado, encaminhando ao 

Hospital Madre Regina Prottmann (Referência do Município em Acidentes 

Biológicos). 

IV. Se a fonte for conhecida, deverá ser encaminhada juntamente com o servidor. 

O Hospital deverá realizar o teste rápido da fonte (teste para HIV). Na 

impossibilidade de coletar no momento do acidente da criança menor de 02 

(dois) anos de idade, o Hospital deverá colher o sangue da mãe para realizar o 

teste, e realizar, o mais rápido possível, os exames da criança conforme 

Protocolo de Atendimento do Ministério da Saúde/SESA. Se o resultado for 

negativo o hospital não administrará o antiviral no servidor acidentado. Se for 

positivo, o servidor será encaminhado para quimioprofilaxia. Se a fonte for 

desconhecida deverá ser identificado o instrumental contaminado e a sua 

procedência. Receber orientação do médico plantonista com relação à 

necessidade do antiviral, observando o tipo da lesão e material contaminante. 

V. Deverá ser coletada a sorologia no ato do atendimento médico: No paciente 

fonte: Anti HIV, HBsAG, Anti HBs, HBeAg, Anti HVC e VDRL. No acidentado: 

Anti HIV, HBsAG, Anti HBs, Anti HCV e VDRL. Os exames deverão ser 

realizados no acidentado a cada 03 (três) meses no período de 01 (um) ano e 

ser encaminhado ao Setor de Medicina do Trabalho para acompanhamento. 

VI. Caso seja necessário, o servidor deverá ser encaminhado para 

acompanhamento com infectologista, no endereço: CTA Santa Maria de Jetibá: 

(27) 3263 4861. 

VII. O servidor deverá solicitar no Pronto Atendimento cópia do BAU – Boletim de 

Atendimento de Urgência ou Laudo Médico. Deverá conter no mínimo as 

seguintes informações: Nome completo do servidor; unidade de atendimento; 

data e horário de atendimento; se houve internação e período de afastamento; 

natureza da lesão; CID 10; CRM do profissional responsável pelo atendimento 

e assinatura do mesmo. Caso o servidor não autorizar a colocação do CID 10 

no BAU, o mesmo deverá comparecer à consulta com o médico do trabalho 

desta Prefeitura Municipal. 

VIII.  O servidor deverá comparecer ao Setor de Medicina do Trabalho com a BAU 

ou Laudo Médico e com os resultados de exames em até 12 (doze) horas úteis 
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após o acidente, se o acidente ocorrer nos sábados, domingos ou feriados, 

deverá procurar o setor responsável no 1º (primeiro) dia útil. Estando o servidor 

impossibilitado de comparecer a Medicina do Trabalho, poderá alguém de sua 

confiança comparecer para que se façam os procedimentos, munido de laudo 

médico e exames. 

IX. O Setor de Medicina do Trabalho deverá preencher a CAT até 24 (vinte e 

quatro) horas após o acidente, ou seja, até o 1º dia útil seguinte ao da 

ocorrência, encaminhando uma cópia ao setor de Recursos Humanos e a outra 

via ao acidentado. 

X. A comprovação do acidente deverá ser feita por meio de testemunhas que 

deverão passar pela Medicina do Trabalho para prestar esclarecimentos. 

XI. O Setor de Recursos Humanos deverá arquivar a Cópia da CAT na pasta 

funcional do acidentado. Nos afastamentos superiores a 15 (quinze) dias 

competirá ao setor de Recursos Humanos encaminhar o servidor à perícia do 

INSS, fazendo a juntada dos documentos necessários. 

XII. No afastamento ao trabalho superior a 30 (trinta) dias, o servidor deverá ser 

encaminhado ao setor de Medicina do Trabalho para realizar o Atestado de 

Saúde Ocupacional de Retorno ao Trabalho, antes de iniciar suas atividades 

laborais.  

XIII. O Setor de Medicina do Trabalho realizará o relatório de Investigação do 

Acidente de Trabalho em até 07 (sete) dias, e encaminhará as medidas 

efetivas de proteção para a secretaria responsável pelo acidentado para que 

tomem as medidas que lhe são conferidas. 

 

Art. 11 - São Procedimentos para os Acidentes de Trajeto: 

I. O servidor acidentado ou alguém de sua confiança deverá comunicar o 

acidente imediatamente a chefia imediata. 

II. Se houver colisão ou queda de veículos automotores deverá ser solicitado o 

BO (Boletim de Ocorrência) da polícia militar ou rodoviária. 

III. Providenciar o atendimento ao acidentado, encaminhando ao Pronto-Socorro 

mais próximo, dependendo da gravidade da lesão, acionar o Corpo de 

Bombeiros (193) ou SAMU (192) para realizar o atendimento adequado, além 
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de isolar, sinalizar a área e afastar curiosos, nos acidentes onde resultarem em 

riscos para terceiros. 

IV. O servidor deverá solicitar no Pronto Atendimento cópia do BAU – Boletim de 

Atendimento de Urgência ou Laudo Médico. Deverá conter no mínimo as 

seguintes instruções: Nome completo do servidor; unidade de atendimento; 

data e horário de atendimento; se houve internação e período de afastamento; 

natureza da lesão; Código Internacional de Doenças - CID 10; Conselho 

Regional de Medicina - CRM do profissional responsável pelo atendimento e 

assinatura do mesmo. Caso o servidor não autorizar a colocação do CID 10 no 

BAU, o mesmo deverá comparecer à consulta com o médico do trabalho desta 

Prefeitura Municipal. 

V.  O servidor deverá comparecer ao Setor de Medicina do Trabalho com o BO – 

Boletim de Ocorrência Policial, a BAU – Boletim de Atendimento de Urgência 

ou Laudo Médico e com os resultados de exames em até 12 (doze) horas após 

o acidente. Estando o servidor impossibilitado de comparecer a Medicina do 

Trabalho, poderá alguém de sua confiança comparecer para que se façam os 

procedimentos, munido de laudo médico e exames. Se o acidente ocorrer no 

sábado, domingo ou feriados, deverá procurar o setor de Medicina do Trabalho 

no 1° (primeiro) dia útil após o acidente. 

VI. O Setor de Medicina do Trabalho deverá preencher a CAT até 24 (vinte e 

quatro) horas após o acidente, ou seja, até o 1º dia útil seguinte ao da 

ocorrência, encaminhando uma cópia ao setor de Recursos Humanos e a outra 

via ao acidentado. No caso de acidente com morte, o preenchimento da CAT 

deverá ser imediato, seguido às instruções do BO – Boletim de Ocorrência 

Policial e Certidão de Óbito. 

VII. A comprovação do acidente deverá ser feita por meio de testemunhas que 

deverão passar pela Medicina do Trabalho para prestar esclarecimentos e/ou 

perícia realizada no local. 

VIII. O Setor de Recursos Humanos deverá arquivar a Cópia da CAT na pasta 

funcional do acidentado. Nos afastamentos superiores a 15 (quinze) dias 

competirá ao setor de Recursos Humanos encaminhar o servidor à perícia do 

INSS, fazendo a juntada dos documentos necessários. 
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IX. No afastamento ao trabalho superior a 30 (trinta) dias, o servidor deverá ser 

encaminhado ao setor de Medicina do Trabalho para realizar o Atestado de 

Saúde Ocupacional de Retorno ao Trabalho, antes de iniciar suas atividades 

laborais.  

X. O Setor de Medicina do Trabalho realizará o relatório de Investigação do 

Acidente de Trabalho em até 07 (sete) dias, e encaminhará as medidas 

efetivas de proteção para a secretaria responsável pelo acidentado para que 

tomem as medidas que lhe são conferidas. 

 

Art. 12 - São Procedimentos para as Doenças do Trabalho: 

I. O servidor com suspeita de doença relacionada ao trabalho deverá agendar 

consulta com ciência da sua secretaria para avaliação com o médico do 

trabalho. 

II. O médico do trabalho avaliará a necessidade da avaliação com o médico 

especialista. Se houver necessidade o médico do trabalho fará o 

encaminhamento necessário. 

III. O servidor retornará ao médico do trabalho com o parecer o especialista. 

IV. O médico do trabalho definirá o nexo causal e as concausas entre a doença e 

o trabalho realizado pelo servidor. 

V. Se o nexo causal for negativo, o servidor retornará ao especialista para indicar 

tratamento e não haverá Comunicação do Acidente de Trabalho, pois a 

avaliação constatou que a doença não está relacionada ao trabalho do 

servidor, e deverá seguir os procedimentos:  

a) Se houver afastamento inferior a 15 (quinze) dias, será encaminhado ao 

Médico do Trabalho para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional. 

b) Se o afastamento for superior a 15 (quinze) dias será encaminhado à 

perícia médica do INSS, e após cessar o benefício, o servidor retornará 

ao Médico do Trabalho para emissão do exame de Retorno ao Trabalho, 

que deverá ocorrer antes de iniciar as atividades laborais. O médico do 

trabalho avaliará se o servidor estará apto ou inapto para as atividades 

laborais.  
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c) Se estiver apto, retornará as atividades observando se haverá restrições 

laborais, e, se estiver inapto, retornará ao INSS para perícia médica. 

VI. Se o nexo causal for positivo, o servidor deverá seguir os procedimentos: 

a) O servidor deverá comparecer ao Setor de Medicina do Trabalho com o 

Laudo Médico do Especialista e com os resultados de exames em até 12 

(doze) horas após consulta com o médico do trabalho. Estando o 

servidor impossibilitado de comparecer a Medicina do Trabalho, poderá 

alguém de sua confiança comparecer para que se faça os 

procedimentos, munido de laudo médico e exames. 

b) O Setor de Medicina do Trabalho deverá preencher a CAT até 24 (vinte 

e quatro) horas após o acidente, ou seja, até o 1º dia útil seguinte ao da 

ocorrência, encaminhando uma cópia ao setor de Recursos Humanos e 

a outra via ao acidentado. 

c) O Setor de Recursos Humanos deverá arquivar a Cópia da CAT na 

pasta funcional do acidentado. Nos afastamentos superiores a 15 

(quinze) dias competirá ao setor de Recursos Humanos encaminhar o 

servidor à perícia do INSS, fazendo a juntada dos documentos 

necessários. 

d) Se houver afastamento inferior a 15 (quinze) dias, será encaminhado ao 

Médico do Trabalho para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional. 

e) Se o afastamento for superior a 30 (trinta) dias será encaminhado à 

perícia médica do INSS, e após cessar o benefício, o servidor retornará 

ao Médico do Trabalho para emissão do exame de Retorno ao Trabalho, 

que deverá ocorrer antes de iniciar as atividades laborais. O médico do 

trabalho avaliará se o servidor estará apto ou inapto para as atividades 

laborais.  

f) Se estiver apto, retornará as atividades observando se haverá restrições 

laborais, e, se estiver inapto, retornará ao INSS para perícia médica. 

g) O Setor de Medicina do Trabalho realizará o relatório de Investigação do 

Acidente de Trabalho em até 07 (sete) dias, e encaminhará as medidas 

efetivas de proteção para a secretaria responsável pelo acidentado para 

que tomem as medidas que lhe são conferidas. 
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CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 13 – Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no 

Setor de Medicina do Trabalho, e na Unidade Central de Controle Interno que, por 

sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância 

de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

Art. 14 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das 

Normas), bem como manter o processo de melhoria continua. 

 

Art. 15 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será 

objeto de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para 

apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas 

instituídas; 

 

Art. 16 – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a 

observância as tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução 

Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 

demais sanções legais. 

 

Art. 17 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores 

responsáveis pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

do Município de Santa Teresa / Medicina do Trabalho, bem como nas demais 

unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 

obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à 

Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 
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Art. 18 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

Santa Teresa – ES, em 31 de julho de 2017. 
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE ACIDENTE TÍPICO

Servidor 

Acidentou

Sinalizar a área

Comunicar 

Polícia Civil

Solicitar perícia

Comunicar a 

família

Procurar 

atendimento 

médico/Pronto 

Socorro

Isolar e sinalizar a 

área

Comparecer ao setor de 

medicina do trabalho 

com documentos 

necessários para 

emissão da CAT em até 

um dia útil.

Setor de medicina do trabalho 

emite o relatório de investigação 

de acidente

Encaminha a secretaria 

responsável pelo servidor

Fatal? SimNão

INÍCIO

Setor de 

Medicina do 

Trabalho emite 

CAT

A secretaria toma as medidas que 

lhe são conferidas

FIM
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ANEXO II - FLUXOGRAMA DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

INÍCIO

Acidente com material 

biológico

Cuidados imediatos com o 

local atingido

Procurar atendimento 

médico / Pronto Socorro

Fonte 

conhecida?

Realizar exames

Paciente fonte acompanha 

o servidor ao Pronto 

Socorro

Indicação para 

quimioprofilaxia?

Não Sim

Não Sim

Profissional encaminhado 

para receber medicação

Comparecer ao setor de 

Medicina do Trabalho com 

cópia dos documentos para 

preencher a CAT

Emitir relatório de 

investigação de acidente

Encaminhar para secretaria 

para tomar as devidas 

providências

FIM

 



                   
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

                      Estado do Espírito Santo  

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 16 
 

ANEXO III - FLUXOGRAMA DE ACIDENTE DE TRAJETO

INÍCIO

Servidor acidentou

Houve colisão ou 

queda de veículos 

automotores ?

SimNão

Comparecer ao setor de 

medicina do trabalho com a 

cópia do BO e da BAU em até 

um dia útil

Setor de Medicina do Trabalho 

emite o Relatório de 

Investigação do Acidente

Procurar atendimento médico/ 

Pronto socorro

Solicitar cópia do 

BO

Encaminha a Secretaria 

para tomar as devidas 

providências

FIM
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ANEXO IV - FLUXOGRAMA DE DOENÇA DO TRABALHO

INÍCIO

Servidor com suspeita de 

doença relacionado ao 

trabalho

Avaliação do Médico do 

Trabalho

SimNão É necessário 

avaliação de 

especialista ?

Encaminha servidor ao 

especialista

Servidor retorna ao 

médico do trabalho com 

parecer do especialista

Não

Não

SimExiste nexo causal entre 

a doença e o trabalho do 

servidor?

Sim

Encaminha a medicina 

do trabalho para 

emissão da CAT

Houve afastamento 

superior a 15 dias?

Ao médico do 

trabalho para 

pericia médica

Ao INSS

Alta do INSS

Retorno ao especialista 

para tratamento

Sim

Médico do 

Trabalho

Não

Apto?

Retorno ao 

trabalho

SimNão

Retorno ao 

INSS

Sim

Deverá afastar-

se?

Alta do 

INSSAo médico do 

trabalho para 

perícia médica

Não

Médico do 

Trabalho

Apto?

Retorno ao 

INSS Retorno ao 

trabalho

 

 

 

 

 

 

 

 


