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Fluxograma para Atendimento e Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT-SP)
Campus Colemar Natal e Silva

I - Ocorrência do Acidente - Ações

PROFISSIONAL ACIDENTADO
Comunicar imediatamente a chefia e testemunhas

Acidente com
MATERIAL
BIOLÓGICO

Encaminhar acidentado e paciente fonte
(ou seu material biológico - 2 tubos 4mL)
com o Termo de Consentimento
preenchido, o mais rápido possível

Acidente com
ANIMAL
PEÇONHENTO

Se possível, levar
o
animal
para
identificação

CAIS - Jardim Novo Mundo
(Av. Nova York, s/n - tel. 3524 1890)
*Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Acidente com
PRODUTO
QUÍMICO

Outros
acidentes e
de Trajeto

Levar FISPQ* ou
embalagem do
produto químico

Trajeto: documentação
de fé pública (atestado
médico,
boletim
de
ocorrência, etc.)

CAIS - Vila Nova
(Av. Industrial, s/n - tel. 3524 1826)
ou unidade de saúde mais próxima

Trabalhador terceirizado

Emitir CAT: Servidor, familiar, sindicato, chefia imediata ou acompanhante

Preencher CAT do INSS* no prazo
máximo até o primeiro dia útil após
o acidente e entregar na sua
empresa

O formulário da CAT-SP está no site: siass.ufg.br, na aba “acidente em
serviço”, juntamente com as instruções detalhadas sobre o preenchimento

II - CAT-SP

Professor Substituto
Preencher CAT do INSS* no prazo
máximo até o primeiro dia útil após
o
acidente
e
seguir
os
procedimentos

Solicitar ao médico, no momento do atendimento, o preenchimento
do campo VII da CAT-SP ou campo II da CAT-INSS*

Residente
Preencher CAT do INSS* no prazo
máximo até o primeiro dia útil após
o acidente e entregar no INSS

Emitir 4 vias: Servidor, RH local, CISSP local e SIASS/UFG

Aluno
Encaminhar CAT ao SIASS/UFG no
prazo máximo de 10 dias corridos

Seguir o fluxo de atendimento da
etapa I, não há necessidade de
preenchimento da CAT

SAMU – 192

* previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html
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