
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO CAT

Obs.: A CAT deverá ser emitida para todo acidente ou doença relacionados com o trabalho, ainda que não haja afastamento ou
incapacidade. As datas informadas deverão ser completas, o ano com quatro dígitos (Ex: 15-12-1999), a hora com quatro dígitos
(Ex: 10:45). Telefone, quando houver, informar inclusive DDD (Ex: (0XX61)765-4321).
A comunicação, os conceitos e a caracterização do acidente são regidos pelo Decreto nº 3.048/99.
Quadro I – Emitente
Campo 1. Emitente – informar no campo demarcado o dígito que especifica o responsável pela emissão da CAT. Ex.: (1)
empregador.
Campo 2. Tipo de CAT – informar no campo demarcado o dígito que especifica o tipo de CAT, sendo: (1) Inicial, refere-se à
primeira comunicação do acidente ou doença quando estes ocorrem; (2) Reabertura – quando houver reinício de tratamento ou
afastamento por agravamento da lesão por acidente ou doença comunicado anteriormente ao INSS; (3) Comunicação de Óbito –
refere-se à comunicação do óbito, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido após a emissão da CAT inicial.
Obs.: Os acidentes com morte imediata deverão ser comunicados na CAT inicial.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO EMPREGADOR.
Campo 3. Razão Social/Nome – informar a denominação da empresa, cooperativa, associação, autônomo ou equiparado,
quando empregador (ver artigo 12 do Decreto nº 3.048/99). Obs.: Informar o nome do acidentado, quando segurado especial.
Campo 4. Tipo e nº de documento – informar o código que especifica o tipo de documentação, cuja numeração será inserida neste,
sendo: (1) CGC/CNPJ – informar o número da matrícula no Cadastro-Geral de Contribuintes ou Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica da empresa, quando empregadora. (2) CEI – informar o número de inscrição no Cadastro Específico do INSS, quando
empregador for pessoa jurídica desobrigada de inscrição no CGC. (3) CPF – informar o número de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física, quando empregador for pessoa física. (4) NIT – informar o Número de Identificação do Trabalhador no INSS
quando quando for segurado especial.
Campo 5. CNAE – informar o código relativo à atividade principal do estabelecimento em conformidade com aquela que determina
o Grau de Risco para fins de contribuição para os benefícios decorrentes de acidente de trabalho. O código CNAE (Classificação
Nacional de Atividade Econômica) encontra-se no documento de CGC da empresa ou no anexo V do Decreto nº 3.048/99.
Campos 6 a 9. Endereço – informar o endereço completo referente ao Campo 3.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ACIDENTADO.
Campo 10. Nome – informar o nome completo do acidentado, sem abreviaturas.
Campo 11. – Nome da mãe – informar o nome completo da mãe do acidentado sem abreviaturas.
Campo 12. Data de nascimento – informar a data completa de nascimento do acidentado.
Campo 14. Estado civil – informar (6) Ignorado, quando o estado civil for desconhecido ou não informado.
Campos 15 e 16. CTPS – informar o número, série, data de emissão e UF de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência
Social. Obs.: No caso de segurado empregado, é obrigatória a especificação do número da CTPS.
Campo 17. Remuneração mensal – informar a remuneração mensal do acidentado em moeda corrente, da data do acidente.
Campo 20. PIS/PASEP/NIT – informar o número de inscrição PIS/PASEP. No caso de segurado especial ou médico residente,
informar o número de inscrição de Contribuinte Individual no INSS.
Campos 21 a 24. Endereço do acidentado – informar o endereço completo referente ao acidentado.
Campos 25 e 26. Nome da ocupação/CBO – informar o nome da ocupação exercida pelo acidentado à época do acidente/doença
e o respectivo código constante do Código Brasileiro de Ocupação.
Campo 28. Aposentado – informar (1) Sim, somente se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Campo 29. Área – informar a natureza da prestação de serviços, se Urbana ou Rural.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ACIDENTE OU DOENÇA.
Campo 30. Data do acidente – informar a data em que o acidente ocorreu. No caso de doença, informar a data da conclusão do
diagnóstico ou do início da incapacidade laborativa, aquela que ocorrer primeiro.
Campo 31. Hora do acidente – No caso de doença, deixar o campo em branco.
Campo 32. Após quantas horas de trabalho – informar o número de horas trabalhadas entre o início da jornada e o acidente. No
caso de doença, deixar em branco.
Campo 33. Tipo de acidente – informar o tipo de acidente sendo (1) Típico, o que ocorrer com o segurado a serviço da
empregadora; (2) Doença ocupacional; (3) Trajeto, aquele ocorrido no percurso residência local de trabalho ou vice-versa.
Campo 35. Último dia trabalhado – Se campo 34 = (1) Sim, informar o último dia em que o acidentado trabalhou, mesmo que não
tenha cumprido a jornada.
Campo 36. Local do acidente – informar o local onde ocorreu o acidente, sendo: (1) Em estabelecimento da empregadora; (2) Em
empresa onde a empregadora presta serviços; (3) Em via pública; (4) Em área rural. (5) Outros.
Campo 37. Especificação do local do acidente – informar, de maneira clara e precisa, o local onde ocorreu o acidente. (Ex. pátio,
rampa de acesso, posto de trabalho, nome da rua, etc).
Campo 38. CGC/CNPJ – informar o CGC ou CNPJ da empresa onde ocorreu o acidente/doença, quando no campo 36 for (2).
Campo 41. Parte(s) do corpo atingida(s) – Para o acidente do trabalho, deverá ser informada a parte do corpo diretamente atingida
pelo agente causador, seja externa ou internamente. Para doenças ocupacionais, informar o órgão ou sistema lesionado.
Especificar o lado atingido (direito ou esquerdo), quando se tratar de parte do corpo que seja bilateral.
Campo 42. Agente causador – informar o agente diretamente relacionado ao acidente: máquina, equipamento, ferramenta (Ex:
prensa ou injetora de plásticos); produtos químicos, agentes físicos ou biológicos (Ex: benzeno, sílica, ruído, salmonela);
situações específicas (ex.: queda, choque elétrico, atropelamento).
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