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O QUE VOCÊ PRECISA 
saber sobre...
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auxiliar? 
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VOCÊ SABIA?
 
 

CAT significa Comunicado de Acidente De Trabalho. Todas as vezes em
que um trabalhador sofre um acidente de trabalho a empresa ou
empregador doméstico fica obrigado a informar o acidente para o

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
 

Assim, CAT é um formulário com informações sobre o acidente e o
trabalhador que deve ser preenchido pela empresa ou empregador

doméstico e enviado para o INSS.
 



Importância da CAT para o
trabalhador

 
 Valor da aposentadoria por invalidez melhor. Isso porque o cálculo do

valor da aposentadoria por incapacidade permanente é melhor em
casos de acidente de trabalho.

Concessão de auxílio-acidente em casos de doença do trabalho. O
auxílio-acidente também deve ser pago nos casos em que uma doença

do trabalho causa redução da capacidade do trabalho de forma
permanente. Se a empresa reconhece a doença do trabalho através da

CAT isso facilita o recebimento do benefício.

 
 

 
 



Importância da CAT para empresa ou
empregador doméstico

 
 

Não ser multada pela Receita Federal.

Ter o valor da alíquota FAP (fator acidentário prevenção) calculado
corretamente.

 
 

 
 



Quando deve ser feito o CAT?
 
 

A empresa onde o empregado acidentado
trabalha é obrigada a informar o acidente até
o dia útil seguinte. Caso o acidente resulte em

morte, a comunicação deve ser imediata.
 



Quem pode registar a CAT?
 
 

A CAT DEVE SER ABERTA POR EMPRESAS
CAPACITADAS, QUE CONSIGAM TRANSMITIR
AS INFORMAÇÕES DIRETO PARA O eSOCIAL. 

A CAT registrada pelo eSocial não sofreu nenhum tipo de
alteração quanto ao tipo de informação que deve ser

encaminhada. Apenas foram alterados os meios utilizados,
isto é, demanda a implantação de um software preparado

para gerar e transmitir as informações.

https://onsafety.com.br/o-que-e-esocial-entenda-como-funciona/


SE VOCÊ  ESTÁ PROCURANDO UMA EMPRESA QUE
CONSIGA TE DEIXAR TRANQUILO NAS QUESTÕES
RELACIONADAS A SEGURANÇA DO TRABALHO...

EU POSSO TE AJUDAR!

A Syngular Medicina Empresarial, conta com uma equipe
especializada e um sistema de última geração, que
realiza a transmissão de TODAS as informações

geradas para o eSOCIAL. 



1) Razão Social/Nome:
2) CNPJ/CPF:
3) CNAE:
4) Endereço da empresa:

Dados do acidentado:

1)  Nome completo:
2)  Data de nascimento:
3)  CPF:
4)  PIS:
5)  Nome da Mãe:
6)  Carteira de Trabalho:
7)  RG e data de expedição:
8)  Função (a mesma que consta no registro):
9)  Horário de trabalho habitual:
10)Data do acidente:
11)Hora do acidente:
12)Local de atendimento médico:
13)CID:
14)Houve afastamento? Se sim, quantos dias:
15)Descrição do ocorrido (informar o maior número de detalhes possíveis):

 
 

MAS QUAIS INFORMAÇÕES DEVO ENVIAR
PARA A SYNGULAR NO CASO DE ACIDENTE DE

TRABALHO? 



SE QUISER TER TRANQUILIDADE NA SUA EMPRESA,
entre em contato com a Syngular,  nós cuidaremos de todas

as informações relacionadas a segurança e medicina do
trabalho.   

inclusive os envios de sst do eSOCIAL direto para a plataforma do governo,  

AINDA ESTÁ EM DÚVIDA?

 
 

Nós vamos te ajudar!
 

ligue : (019) 32437344 ou (019) 994459136
 

www.syngular.com.br
 

adm2@syngular.com.br 




