
PEDIDO DE ABERTURA DE CAT 

(Para Empresas Terceira da Prefeitura Municipal de Paulínia ou Empresas da região) 

  

À Empresa do acidentado 

   

Venho através deste, solicitar a abertura de CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) do 

trabalhador_______________________________________________, portador do RG ou CPF nº 

________________________da empresa______________________________________________, 

atendido neste local, que refere ter sofrido acidente de trabalho no dia ____/____/____, 

CID______________. Observação Médica.:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Local de atendimento:          HMP                                   Rede Ambulatorial  - UBS_____________. 

Importante lembrar que a emissão da CAT pela empresa deve ser feita até o próximo dia útil após o 

acidente. 

Data de atendimento____/_____/_____. Assinatura do Médico:_____________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMP 

ORIENTAÇÕES AO ACIDENTADO 

O que fazer quando ocorre acidente de trabalho? O trabalhador que se acidenta durante a execução 
de seu trabalho tem o dever de comunicar o acontecimento ao seu empregador, que abre a CAT para 
recorrer direitos na Previdência Social (INSS). A comunicação de Acidente de Trabalho também é 
importante para se obter dados e fazer pesquisas sobre doenças ocupacionais e acidentes ocorridos 
com os trabalhadores. Na falta de Comunicação por parte da empresa, pode ser feito pelo próprio 
acidentado, seus dependentes, entidade sindical competente, médico que assistiu ou qualquer 
autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto de abertura de até o primeiro dia 
útil após o acidente (Lei 8.213 de 24/07/1991, art. 22). 

Quem tem direito à CAT? Todos os trabalhadores formais com carteira 

assinada e segurados pela Previdência (INSS). 

O que é acidente de trabalho? É todo acidente ocorrido a serviço da empresa, mesmo que fora do 

local de trabalho ou durante o trajeto de ida e volta do trabalho (desde que seja o mesmo). 



 O que é MATERIAL BIOLÓGICO? É o conteúdo 
potencialmente contaminado de microorganismos, 
como por exemplo, secreções em geral (fezes e urina) 
e sangue principalmente. 

 Quem são os profissionais expostos? Profissionais da 
saúde em geral, profissionais que prestam serviço em 
instituições de saúde ou laboratório, profissionais que 
trabalham com esgoto, entre outros. 

 Se eu entrar em contato com material biológico, corro 
algum risco? Sim. Se a fonte for contaminada, o risco 
de infecção por HIV é de aproximadamente 0,09 a 
0,3%, para hepatite B é de seis a 30%, podendo chegar 
até a 60%, quanto à hepatite C, é de aproximadamente 
1,8% variando de 0 a 7%. Por essa razão, o acidentado 
deve procurar o Pronto Socorro mais próximo para 
receber avaliação médica, orientações e tratamento 
necessário. 

 Neste caso, existe algum tratamento? Não há 
necessidade de tratamento se as sorologias da fonte 
forem negativas. Para exposição ao HIV, o tratamento 
com antirretroviral é prescrito pelo médico após 
avaliação rigorosa. Para melhor eficácia, é importante 
que o acidentado faça o tratamento completo. Não há 
profilaxia para exposição à hepatite C, contudo, existe 
tratamento específico para exposição à hepatite B. Por 
essa razão, é imprescindível que antes do acidente 
ocorrer, o trabalhador deve estar em dia com a vacina 
para hepatite B e se não for reagente à vacina, estar 
ciente disso e avisar imediatamente o médico para 
iniciar o tratamento. O acidentado deve comunicar o 
acidente ao empregador para que este faça o 
acompanhamento de sua saúde. 

ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO?  
Saiba sobre. 


