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1– Apresentação
O objetivo deste manual, é assegurar o correto preenchimento da Comunicação de
Acidente do Trabalho – CAT (eletrônica).
A Lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente do trabalho ou
doença profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de multa em
caso de omissão.
Cabe ressaltar a importância da comunicação, principalmente o completo e exato
preenchimento do formulário, tendo em vista as informações nele contidas, não apenas do
ponto de vista previdenciário, estatístico e epidemiológico, mas também trabalhista e
social.
A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho, ocorrido com seu empregado,
havendo ou não afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa
variável entre o limite mínimo e o teto máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente
aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada na forma do artigo 109 do Decreto nº
2.173/97.
Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado,
seus dependentes, o sindicato da categoria, o médico que o assistiu.
Todos os casos com diagnóstico firmado de doença profissional ou do trabalho devem ser
objeto de emissão de CAT pelo empregador, acompanhada de relatório médico preenchido
pelo médico do trabalho da empresa, médico assistente (serviço de saúde público ou
privado) ou médico responsável pelo PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – previsto na NR nº 7), com descrição da atividade e posto de trabalho para
fundamentar o nexo causal e o técnico.
No caso de doença profissional ou do trabalho, a CAT deverá ser emitida após a conclusão
do diagnóstico.
Quando a doença profissional ou do trabalho se manifestar após a desvinculação do
acidentado da empresa onde foi adquirida, deverá ser emitida CAT por aquela empresa, e
na falta desta poderá ser feita pelo serviço médico de atendimento, beneficiário ou sindicato
da classe.
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2– Baixando o aplicativo para CAT (eletrônica)
Antes do início propriamente dito do preenchimento, será necessário “baixar” o aplicativo
do programa no site do MTSP.
Seguir os seguintes passos:
- Acessar o site http://www.mtps.gov.br;

- Ir a “Todos os serviços do INSS”;
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- Outros serviços ao cidadão => Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);
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- Como fazer => E baixar o aplicativo no link “Faça agora o download do
aplicativo”;

- Download;
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- Visão da entrada do sistema.
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3– Preenchimento do formulário CAT (eletrônica)
- Antes de iniciar o lançamento de dados, certifique-se que está com todas as informações em
mãos, pois o sistema fecha em 30 minutos (vide tela a seguir) e ao reabrir a CAT terá um novo
número ou será entendida como reabertura.
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- Informação importante
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OBS.: O atestado médico da CAT é de competência única e exclusiva do médico;

- QUADRO I – Informações do Emitente
Campo 1. Emitente – informar no campo demarcado o dígito que especifica o responsável
pela emissão da CAT, sendo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

empregador;
sindicato;
médico assistente;
segurado ou seus dependentes;
autoridade pública (subitem 1.6.1 da Parte III).
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Campo 2. Data da Emissão – informar a data completa de emissão da CAT, utilizando
quatro dígitos para o ano. Exemplo: 16/11/1960.
Campo 3. Tipo de CAT

Ocorrências:
(1) refere-se à primeira comunicação
acidente do trabalho, típico ou de trajeto, ou
doença profissional ou do trabalho;
(2) quando houver reinicio de tratamento ou
afastamento por agravamento de lesão de
acidente do trabalho ou doença profissional
ou
do
trabalho,
já
comunicado
anteriormente ao INSS;
(3) refere-se à comunicação falecimento
decorrente de acidente ou doença
profissional ou do trabalho, ocorrido após a
emissão da CAT inicial.
Deverá ser anexada a cópia da certidão de
óbito e quando houver, do laudo de
necropsia.

Tipos de CAT:
CAT inicial;

CAT reabertura;

CAT comunicação de óbito.

Observação:

Obs.: Apenas informe o número se for reabertura
Campo 4. Comunicação Óbito – informar a data completa do óbito, utilizando quatro
dígitos para o ano, quando for o caso. Exemplo: 16/11/1960.
Campo 5. Filiação – informar no campo apropriado o tipo de filiação do segurado, sendo:
(1) empregado;
(2) trabalhador avulso;
(7) segurado especial;
(8) médico residente (conforme a Lei nº 8.138/90).
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Campo 6. E-mail – informar o e-mail do responsável pelas informações ou empresa.
- QUADRO II – Informações do Empregador
Campo 7. Razão Social/Nome – informar a denominação da empresa empregadora.
Campo 8. Tipo e número do documento – informar o código que especifica o tipo de
documento, sendo:
(1) CGC/CNPJ – informar o número da matrícula no Cadastro Geral de
Contribuintes – CGC ou da matrícula no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ, da empresa empregadora;
(2) CEI – informar o número de inscrição no Cadastro Específico do INSS
quando o empregador for pessoa jurídica desobrigada de inscrição no
CGC/CNPJ;
(3) CPF – informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física
quando o empregador for pessoa física;
(4) NIT – informar o Número de Identificação do Trabalhador no INSS
quando for segurado especial.
Campo 9. 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 concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. O código CNAE (Classificação Nacional de
Atividade Econômica) encontra-se no documento de CGC ou CNPJ da empresa ou no
Anexo do Decreto nº 2.173/97.
Campo 10 a 15. Endereço – informar o endereço completo da empresa empregadora (art.
14 do Decreto nº 2.173/97).
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- QUADRO III – Informações do Acidentado
Campo 16. Nome – informar o nome completo do acidentado, sem abreviaturas.
Campo 17. Data de nascimento – informar a data completa de nascimento do acidentado,
utilizando quatro dígitos para o ano. Exemplo: 16/11/1960.
Campo 18. Nome da mãe – informar o nome completo da mãe do acidentado, sem
abreviaturas.
Campo 19. Sexo - informar (1) masculino e (3) feminino.
Campo 20. Grau de Instrução – informar (1) Analfabeto, inclusive o que, embora tenha
recebido instrução, não se alfabetizou, (2) Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental
(antiga 4ª série) que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular, (3) 5º ano
completo do Ensino Fundamental, (4) Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto
(antiga 5ª à 8ª série), (5) Ensino Fundamental Completo, (6) Ensino Médio incompleto, (7)
Ensino Médio completo, (8) Educação Superior incompleta, (9) Educação Superior
completa, (10) Metrado completo, (11) Doutorado completo.
Campo 21. Estado civil - informar (1) solteiro, (2) casado, (3) viúvo, (4) separado
judicialmente, (5) outros, e quando o estado civil for desconhecido informar (6) ignorado.
Campo 22. Remuneração mensal – informar a remuneração mensal do acidentado em
moeda corrente na data do acidente.
Campo 23. CTPS – informar o número, a série e a data de emissão da Carteira Profissional
ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Campo 24. Carteira de identidade – informar o número do documento, a data de emissão
e o órgão expedidor.
Campo 25. PIS/PASEP – informar o número de inscrição no Programa de Integração
Social – PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP,
conforme o caso.
Campo 26 a 31. Endereço do acidentado – informar o endereço completo do acidentado.
O número do telefone, quando houver, deverá ser precedido do código DDD do município.
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Campo 32. CBO – informar o código da ocupação segundo o Código Brasileiro de
Ocupação.
Campo33. Aposentado? – informar "sim" exclusivamente quando tratar-se de aposentado
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS
Campo 34. Área – informar a natureza da prestação de serviço, se urbana ou rural.
- QUADRO IV – Informações do Acidente
Campo 35. Data do acidente – informar a data em que o acidente ocorreu. No caso de
doença, informar como data do acidente a da conclusão do diagnóstico ou a do início da
incapacidade laborativa, devendo ser consignada aquela que ocorrer primeiro. A data
deverá ser completa. Exemplo: 23/11/1998.
Campo 36. Hora do acidente – informar a hora da ocorrência do acidente, utilizando
quatro dígitos (Exemplo: 10:45). No caso de doença, o campo deverá ficar em branco.
Campo 37. Horas Trabalhadas – informar o número de horas decorridas desde o início
da jornada de trabalho até o momento do acidente. No caso de doença, o campo deverá
ficar em branco.
Campo 38. Tipo – informar o tipo de acidente do trabalho, (1) acidente típico (o que ocorre a
serviço da empresa), (2) doença profissional ou do trabalho, (3) acidente do trajeto (o que ocorre
no percurso residência ou refeição para o local de trabalho e vice-versa).
Campo 39. Houve afastamento? – informar se houve ou não afastamento do trabalho.
Obs.: É importante ressaltar que a CAT deverá ser emitida para todo acidente ou doença
relacionados ao trabalho, ainda que não haja afastamento ou incapacidade.
Campo 40. Reg. Policial – informar se houve ou não registro policial. No caso de constar
1 (SIM), deverá ser encaminhada cópia do documento ao INSS oportunamente.
Campo 41. Local do acidente – informar o local onde ocorreu o acidente, sendo:
(1) em estabelecimento da empregadora;
(2) em empresa onde a empregadora presta serviço;
(3) em via pública; (4) em área rural;
(5) outros.
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Campo 42. Esp. Local – informar de maneira clara e precisa o local onde ocorreu o
acidente (Exemplo: pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, nome da rua, etc.).
Campo 43. CGC/ da Prestadora – informar o nome e o CGC da empresa terceirizada.
Campo 44. UF - informar a unidade da federação onde ocorreu o acidente.
Campo 45. Munícipio do Acidente - informar o nome do município onde ocorreu o
acidente.
Campo 46. Último dia trabalhado – informar a data do último dia em que efetivamente
houve trabalho do acidentado, ainda que a jornada não tenha sido completa. Ex.:
23/11/1998.
Campo 47. Parte(s) do corpo atingida(s) – para acidente de trabalho deverá ser informada
a parte do corpo diretamente atingida pelo agente causador (Vide Anexo IV);
Campo 48. Agente causador – informar o agente diretamente relacionado ao acidente,
podendo ser máquina, equipamento ou ferramenta, como uma prensa ou uma injetora de
plásticos; ou produtos químicos, agentes físicos ou biológicos como benzeno, sílica, ruído
ou salmonela. Pode ainda ser consignada uma situação específica como queda, choque
elétrico, atropelamento (Vide Anexo V).
Campo 49. Sit. Gerador – descrever a situação ou a atividade de trabalho desenvolvida
pelo acidentado e por outros diretamente relacionados ao acidente.
Campo 50. Morte – o campo deverá constar SIM sempre que tenha havido morte em
tempo anterior ao do preenchimento da CAT, independentemente de ter ocorrido na hora
ou após o acidente.
Obs.: Quando houver morte decorrente do acidente ou doença, após a emissão da
CAT inicial, a empresa deverá emitir CAT para a comunicação de óbito. Deverá ser
anexada cópia da certidão de óbito.
Campo 51. Data do Óbito - informar a data em que houve o óbito. Exemplo: 23/11/1998.
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- QUADRO V – Informações do Atestado Médico
Deverá ser preenchido por profissional médico. No caso de acidente com morte, o
preenchimento é dispensável, devendo ser apresentada a certidão de óbito e, quando
houver, o laudo de necropsia.
Campo 52. Unidade de atendimento médico – nome do local onde foi prestado o
atendimento médico.
Campo 53. Data Atendimento – A data deverá ser completa com quatro dígitos para o ano.
Exemplo: 23/11/1998.
Campo 54. Hora do Atendimento – a hora do atendimento utilizando quatro dígitos.
Exemplo: 15:10.
Campo 55. Houve internação? - (1) sim ou (2) não.
Campo 56. Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? (1)sim
ou (2) não.
Campo 57. Natureza da lesão – deverá conter a classificação conforme tabela.
Campo 58. CID – 10 – Classificar conforme o CID – 10.
Exemplo: a) S93.4 – entorse e distensão do tornozelo;
b) M65.9 – sinovite ou tendinite não especificada.
Campo 59. Observações – citar qualquer tipo de informação médica adicional, como
condições patológicas pré-existentes, concausas, se há compatibilidade entre o estágio
evolutivo das lesões e a data do acidente declarada, se há recomendação especial para
permanência no trabalho, etc.
Obs.: Havendo recomendação especial para a permanência no trabalho, justificar.
Campo 60. CRM – deverá ser informado o CRM do médixco
Local e data – informar o local e a data do atendimento médico.
Assinatura e carimbo do médico com CRM – apor assinatura, carimbo e CRM do médico
responsável.
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- EM QUANTAS VIAS A CAT DEVE SER EMITIDA
Segundo a Instrução Normativa do INSS n° 45 de Agosto de 2010 no artigo 357, a CAT
deve ser emitida em 4 vias, sendo destinada para:
– 1° INSS;
– 2° Segurado (empregado) ou dependente;
– 3° Empresa;
– 4° Sindicato dos Trabalhadores.

- A ENTREGA DAS VIAS DA CAT
De todas as vias da CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) mostradas acima a que
vai para o INSS é a única entregue automaticamente via sistema.
Segundo o artigo Art. 357, § 1º da Instrução Normativa que estamos a estudar, compete ao
emitente da CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) à responsabilidade pelo envio
das vias das mesmas às pessoas e às entidades indicadas acima, quem emitir fica obrigado
a destinar as vias.
4- Conceito, definições e caracterização do acidente do trabalho,
prestações e procedimentos
– Conceito do acidente do trabalho e doença ocupacional.
– Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem
como com o segurado especial no exercício de suas atividades, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução,
temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho.
– É considerado como acidente do trabalho, nos termos deste item:
a)
a doença profissional, assim entendida a produzida ou
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada
atividade, constante da relação de que trata o Anexo II do Decreto nº
2.172/97;
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b)
a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, desde que constante da
relação de que trata o Anexo II do Decreto nº 2.172/97.
– Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na
relação constante do Anexo II resultou de condições especiais em que
o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a
Previdência Social (INSS) deve equipará-la a acidente do trabalho.

– Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produz incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurados habitantes de região onde
ela se desenvolva, salvo se comprovado que resultou de exposição ou
contato direto determinado pela natureza do trabalho.
– Equiparam-se também a acidente do trabalho:
I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para perda ou
redução da sua capacidade para o trabalho, ou que tenha produzido lesão que
exija atenção médica para a sua recuperação;
II – o acidente sofrido pelo segurado no local e horário do trabalho, em
conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro
de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada
com o trabalho;
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c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, ou de
companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força
maior;
III
– a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no
exercício de sua atividade;
IV

– o acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo
ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por
esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra;
d) independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de
propriedade do segurado;
e) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado,
desde que não haja interrupção ou alteração de percurso por motivo alheio ao
trabalho;
f) no percurso da residência para o OGMO ou sindicato de classe e destes para
aquela, tratando-se de trabalhador avulso.
Nota: Não será considerado acidente do trabalho o ato de agressão relacionado a
motivos pessoais.
– No período destinado à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras
necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado será considerado a
serviço da empresa.
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– Entende-se como percurso o trajeto da residência ou do local de
refeição para o trabalho ou deste para aqueles, independentemente do meio de locomoção, sem
alteração ou interrupção por motivo pessoal do percurso do segurado. Não havendo limite de
prazo estipulado para que o segurado atinja o local de residência, refeição ou do trabalho, deve
ser observado o tempo necessário compatível com a distância percorrida e o meio de locomoção
utilizado.
– Será considerado agravamento de acidente do trabalho aquele sofrido pelo acidentado quando
estiver sob a responsabilidade do Setor de Reabilitação Profissional.
– Não será considerado agravamento ou complicação de acidente do trabalho a lesão que,
resultante de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do acidente anterior.
– Quando expressamente constar do contrato de trabalho que o empregado deverá participar de
atividades esportivas no decurso da jornada de trabalho, o infortúnio ocorrido durante estas
atividades será considerado como acidente do trabalho.
– Será considerado como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data
do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia em que for
realizado o diagnóstico, cabendo para esse efeito o que ocorrer primeiro.
– Campo de Aplicação
– As prestações relativas ao acidente do trabalho são devidas:
a)
b)
c)
d)

ao empregado;
ao trabalhador avulso;
ao médico-residente (Lei nº 8.138, de 28/12/90);
ao segurado especial.

– Não são devidas as prestações relativas ao acidente do trabalho:
a)
b)

c)
d)

ao empregado doméstico;
ao empresário: titular de firma individual urbana ou rural, diretor não empregado,
membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócios que não
tenham, na empresa, a condição de empregado;
ao autônomo e outros equiparados;
ao facultativo.
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– A partir de 11/11/97, o aposentado por tempo de serviço, especial ou idade
pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer ou retornar à
atividade sujeita a este regime, não fará jus a prestação alguma da Previdência
Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e
à reabilitação profissional.
5– Legislação
• Lei nº 8.213/91 com alterações da Lei nº 9.032/95 e da Lei nº 9.528/97.
• Decreto nº 2.172/97.
• Decreto nº 2.173/97.
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Anexo I - Formulário da CAT (Modelo preenchido)
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Anexo II - Recusa do Funcionário de Abertura da CAT
Caso o funcionário acidentado se recuse a abrir o CAT, o Superior Imediato deve comunicar o
SESMT, via telefone.
O Superior Imediato deve: o Imprimir o Termo de Responsabilidade – Recusa do Funcionário,
conforme MODELO ABAIXO e realizar as orientações pertinentes:
1- Nos casos de recusa, reter assinatura no Termo de Recusa de Abertura do CAT. Em havendo
também a negação de se assinar o Termo de Recusa, pegar 3 Testemunhas e assinar o
documento;
2- Nos casos de concordância, seguir os procedimentos descritos acima, referentes abertura do
CAT;
3- O Termo de Responsabilidade é arquivado no SESMT.
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Anexo III – Tabela parte do Corpo Atingida
75.30.30.000
75.30.50.000
75.30.70.100
75.30.70.300
75.30.70.500
75.30.70.700
75.30.70.800
75.30.80.000
75.30.90.000
75.40.00.000
75.35.10.000
75.35.10.200
75.50.10.400
75.50.10.600
75.50.30.000
75.50.50.000
75.50.70.000
75.50.80.000
75.50.90.000
75.60.20.000
75.60.30.000
75.60.40.000
75.60.50.000
75.60.60.000
75.60.70.000
75.60.90.000
75.70.10.000
75.70.10.200

CRÂNIO (inclusive encéfalo)
OUVIDO (externo, médio, interno, audição e equilíbrio)
OLHO (inclusive nervo ótico e visão)
NARIZ (inclusive fossas nasais, seios da face e olfato)
BOCA (Inclusive lábios, dentes, língua, garganta e paladar)
MANDÍBULA (inclusive queixo)
FACE, PARTES MÚLTIPLAS (qualquer combinação das partes
acima)
CABEÇA, PARTES MÚLTIPLAS (qualquer combinação das
partes acima)
CABEÇA, NIC
PESCOÇO
BRAÇO (entre o punho a o ombro)
BRAÇO (acima do cotovelo)
COTOVELO
ANTEBRAÇO (entre o punho e o cotovelo)
PUNHO
MÃO (exceto punho ou dedos)
DEDO
MEMBROS SUPERIORES, PARTES MÚLTIPLAS (qualquer
combinação das partes acima)
MEMBROS SUPERIORES, NIC
OMBRO
TÓRAX (inclusive órgãos internos)
DORSO (inclusive músculos dorsais, coluna e medula espinhal)
ABDOME (inclusive órgãos internos)
QUADRIS (inclusive pélvis, órgãos pélvicos e nádegas)
TRONCO, PARTE MÚLTIPLAS (qualquer combinação das
partes acima)
TRONCO, NIC
PERNA (entre o tornozelo e a pélvis)
COXA
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75.70.10.400
75.70.10.600
75.70.30.000
75.70.50.000
75.70.70.000

JOELHO
PERNA (do tornozelo, exclusive, ao joelho, exclusive)
ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO
PÉ (exceto artelhos)
ARTELHO

Anexo IV – Tabela Agente Causador do Acidente
30.20.10.200
30.20.10.250
30.20.10.300
30.20.10.350

30.20.10.400
30.20.10.450
30.20.10.500
30.20.10.550
30.20.10.600
30.20.10.650
30.20.10.700
30.20.10.900

RUA E ESTRADA - SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA
SUSTENTAR PESSOAS
CALÇADA OU CAMINHO PARA PEDESTRE - SUPERFÍCIE
UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS
PISO DE EDIFÍCIO - SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA
SUSTENTAR PESSOAS
ESCADA PERMANENTE CUJOS DEGRAUS PERMITEM
APOIO
INTEGRAL DO PÉ, DEGRAU - SUPERFÍCIE UTILIZADA
PARA
SUSTENTAR PESSOAS
RAMPA - SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR
PESSOAS
PASSARELA OU PLATAFORMA PERMANENTES SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS
PISO DE MINA - SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA
SUSTENTAR PESSOAS
CHÃO - SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR
PESSOAS
PISO DE ANDAIME E PLATAFORMA DESMONTÁVEL SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS
PISO DE VEÍCULO - SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA
SUSTENTAR PESSOAS
TELHADO
SUPERFÍCIE DE SUSTENTAÇÃO, NIC - SUPERFÍCIE
UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS
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30.20.30.900

ESCADA MÓVEL OU FIXADA, NIC

30.20.50.100

EDIFÍCIO - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.200
30.20.50.300

DEPÓSITO FIXO (TANQUE, SILO, PAIOL, ETC.) - EDIFÍCIO
OU ESTRUTURA
CAIS, DOCA - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.400

DIQUE, BARRAGEM - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.500

PONTE, VIADUTO - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.600

ARQUIBANCADA, ESTÁDIO - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.700

ANDAIME, PLATAFORMA - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.800

TORRE, POSTE - EDIFÍCIO OU ESTRUTURA

30.20.50.900
30.20.70.100

EDIFÍCIO OU ESTRUTURA (EXCETO PISO, SUPERFÍCIE DE
SUSTENTAÇÃO OU ÁREA DE CIRCULAÇÃO), NIC
ESCAVAÇÃO (PARA EDIFÍCIO, ESTRADA, ETC.)

30.20.70.300

CANAL, FOSSO

Anexo V – Tabela Descrição Geradora do Acidente
20.00.48.600
20.00.20.900
20.00.20.700
20.00.20.500
20.00.20.100
20.00.20.300
20.00.80.900
20.00.80.600
20.00.80.200

ABSORÇÃO DE SUBSTÂNCIA CÁUSTICA
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE, NIC
APRISIONAMENTO
EM,
SOBRE
OU
ENTRE
DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO
APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE DOIS OU
MAIS OBJETOS EM MOVIMENTO
APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE OBJETOS
EM MOVIMENTO CONVERGENTE
APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE OBJETO
PARADO E OUTRO EM MOVIMENTO
ATAQUE DE SER VIVO, NIC
ATAQUE DE SER VIVO COM TRANSMISSÃO DE
DOENÇA
ATAQUE DE SER VIVO POR MORDEDURA, PICADA,
CHIFRADA, COICE, ETC.
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20.00.80.400
20.00.24.900
20.00.24.700
20.00.24.600
20.00.24.300
20.00.24.400
20.00.24.500
20.00.36.000
20.00.32.900
20.00.32.400
20.00.32.200
20.00.32.600
20.00.04.600
20.00.04.300
20.00.08.900
20.00.08.300
20.00.08.600
20.00.52.000
20.00.48.900
20.00.48.200
20.00.48.400
20.00.76.900
20.00.76.200

ATAQUE DE SER VIVO COM PEÇONHA
ATRITO OU ABRASÃO, NIC
ATRITO
OU
ABRASÃO
POR
COMPRESSÃO
REPETITIVA
ATRITO OU ABRASÃO POR CORPO ESTRANHO NO
OLHO
ATRITO OU ABRASÃO POR ENCOSTAR, PISAR,
AJOELHAR OU SENTAR EM OBJETO
ATRITO OU ABRASÃO POR MANUSEAR OBJETO
ATRITO OU ABRASÃO POR OBJETO EM VIBRAÇÃO
ELÉTRICA, EXPOSIÇÃO À ENERGIA
ESFORÇO EXCESSIVO, NIC
ESFORÇO EXCESSIVO AO EMPURRAR OU PUXAR
OBJETO
ESFORÇO EXCESSIVO AO ERGUER OBJETO
ESFORÇO EXCESSIVO AO MANEJAR, SACUDIR OU
ARREMESSAR OBJETO
IMPACTO DE PESSOA CONTRA OBJETO EM
MOVIMENTO
IMPACTO DE PESSOA CONTRA OBJETO PARADO
IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA, NIC
IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA DE OBJETO QUE CAI
IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA DE OBJETO
PROJETADO
IMERSÃO
INALAÇÃO, INGESTÃO OU ABSORÇÃO, NIC
LNALAÇÃO DE SUBSTÂNCIA CÁUSTICA, TÓXICA OU
NOCIVA
INGESTÃO DE SUBSTÂNCIA CÁUSTICA...
POLUIÇÃO, NIC, EXPOSIÇÃO À
POLUIÇÃO DA ÁGUA, AÇÃO DA
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