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OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO 

Servidor informa a chefia imediata 

Servidor procura auxílio médico 

Servidor apresenta-se ao NMT para 
registrar o atestado e para gerar o 

protocolo de registro de 
Ocorrência de Acidente do Trabalho 

FIM 

NST (TST ou enfermeiro do trabalho) encaminha a decisão da 
caracterização final para o local de trabalho do servidor que fez o 

registro em duas vias: uma para o servidor e uma para a chefia 

LEGENDA: 
B.O.: Boletim de Ocorrência      CAT: Comunicação de Acidente do Trabalho 
CID: Classificação Internacional de Doenças     INSS: Instituto Nacional do Seguro Social 
NMT: Núcleo de Medicina do Trabalho     NST: Núcleo de Segurança do Trabalho 
PMU: Prefeitura Municipal de Uberlândia     PS: Pronto Socorro 
SUS: Sistema Único de Saúde      TST: Técnico em Segurança do Trabalho 
UAI: Unidade de Atendimento Integrado 

Servidor encaminhado à perícia médica do NMT para avaliação 
médica, e para que sejam definidos os nexos: nosológico e funcional 

Servidor encaminhado ao NST para registrar ocorrência, para que 
posteriormente seja realizada a investigação do acidente e definição 

do nexo etiológico pelo TST 

 

NMT (médico ou enfermeiro do trabalho) realiza avaliação conjunta 
(consenso) da definição dos nexos do TST e médico perito, então 
caracteriza a ocorrência de acidente como positiva ou negativa 

NMT registra no sistema e arquiva no prontuário clínico a decisão 
da caracterização final (positiva ou negativa) e abre a CAT quando 

servidor é contratado ou comissionado puro (contribuição ao INSS) 

Quando com veículo 
oficial da PMU, fazer 

B.O. e quando em 
acidente de trajeto, se 

possível, fazer B.O. 

Prazo entrega atestado 
(comparecimento/ 

afastamento) = 
02 dias úteis 

 

Biológico = UAI Roosevelt 
Peçonhentos = PS das UAIs 

Mordida cão/morcego = 
UAI Martins 

Demais tipos de acidente = 
Qualquer PS com 

atendimento do SUS 

Obter atestado 
com CID 

Atestado com UM dia de 
afastamento ou de horas 

deve ser entregue no NMT 
e não para a chefia 
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OCORRÊNCIA DE DOENÇA INDESEJADA 

Servidor procura auxílio médico 

 

Servidor apresenta-se ao NP para 
protocolo de Doença Ocupacional com 

laudo, exames e toda documentação que 
define a doença ocupacional 

FIM 

NST (TST ou enfermeiro do trabalho) encaminha a decisão da caracterização final para o 
local de trabalho do servidor que fez o registro em duas vias: uma para o servidor e 

uma para a chefia 

LEGENDA: 
CAT: Comunicação de Acidente do Trabalho (Documento do INSS)  CID: Classificação Internacional de Doenças 
INSS: Instituto Nacional do Seguro Social     NMT: Núcleo de Medicina do Trabalho 
NST: Núcleo de Segurança do Trabalho     TST: Técnico em Segurança do Trabalho 

Junta médica do NMT faz avaliação do servidor e dos documentos protocolados para 
definição dos nexos: nosológico e funcional 

NMT recebe o processo e encaminha 
servidor à junta médica 

NMT encaminha servidor ao NST para registrar ocorrência e, caso seja necessário, para 
que seja realizada a investigação e definição do nexo etiológico 

NMT registra no sistema e arquiva no prontuário clínico a decisão da caracterização 
final (positiva ou negativa) e abre a CAT quando servidor é contratado ou comissionado 

puro devido a contribuição ser para o INSS 

NMT (médico ou enfermeiro do trabalho) realiza avaliação conjunta (consenso) da 
definição dos nexos do TST e da junta médica e caracteriza a ocorrência de doença 

como positiva ou negativa 

 

Obter laudo médico 
e exames 


