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1. RESUMO 

O acidente de trabalho é um fato que pode ocorrer em qualquer empresa, 

independentemente de seu grau de risco ou de sua organização e estrutura em 

relação à Segurança e Medicina do Trabalho. Não é tão comum ouvir que 

trabalhadores da área administrativa se acidentaram mesmo porque, os riscos a 

que eles estão expostos são bem menores do que os riscos de quem trabalha 

no ambiente de produção, mesmo assim, acidentes na área administrativa não 

deixam de ocorrer, sendo assim, entendemos que devemos estar sempre 

atentos em qualquer hora e qualquer lugar. 

 

 

2. INTRODUÇÃO: 

O que é acidente ? De acordo com Cardella (2010 p.235) “ Acidente é a 

ocorrência anormal que contem evento perigoso ou indesejado, mas não evolui 

para evento”. Já o acidente de trabalho é  todo acidente que ocorra no ambiente 

de trabalho, a serviço da empresa, que provoque lesão corporal, pertubação 

funcional ou doença que cause a morte, perda ou redução ( permanente ou 

temporária) da capacidade para o trabalho. 

A emissão da CAT (comunicado de acidente de trabalho) é obrigatória 

para todo e qualquer acidente de trabalho, o mesmo serve para comunicar o 

INSS que determinada pessoa sofreu um acidente de trabalho ou doença 

ocupacional. É também a principal ferramenta de estatísticas de acidentes de 

trabalho e de trajeto da da Previdência Social. 

Gonzaga (2007 p.55) Enfatiza “A CAT é instrumento para se notificar às 

autoridades públicas, especialmente ao INSS da ocorrência de um Acidente de 

Trabalho ou de Doença Ocupacional. 

A CAT deve ser emitida logo após o acidente, podendo ser emitido com 

até 24 h depois do ocorrido caso a empresa perca o prazo de 24 h a CAT deve 

ser aberto mesmo assim. A CAT deve ser emitida para acidentes de qualquer 

gravidade mesmo sem afastamento.Artigo 22 Lei n° 8.213/91. A CAT deve ser 

emitida pelo empregador Artigo 22 da Lei 8.213/91. 

  

 



 

 

 

 

3. OBJETIVOS: 

Trazer uma informação mais detalhada a respeito da importancia do 

Comunicado de Acidente de trabalho na área administrativa abordando as 

prevenções de acidente e explicando como e quando fazer a emissão do CAT. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa utilizada para o presente estudo será a 

bibliográfica, a fim de analisar as principais contribuições teóricas sobre o CAT. 

 

5.DESENVOLVIMENTO:  

Algumas pessoas se acidentam no ambiente administrativo 

principalmente com a ergonomia abaixo iremos citar um tipo de acidente e como 

previnir o mesmo: 

De acordo com Guimarães (2000, p 3-5), “a presença de ruídos no 

ambiente de trabalho pode provocar danos ao aparelho auditivo dos 

trabalhadores e até mesmo surdez”. O nível máximo de intensidade de ruído 

permitido legalmente em ambientes laborais é de 85dB; acima disso o ambiente 

é considerado insalubre. 

Algumas pessoas perdem uma porcentagem da sua capacidade auditiva 

por ignorar alguns ruídos achar que os mesmos são inofensíveis, trabalhadores 

que estão muito próximos da fabrica devem utilizar um protetor auricular de 

forma a proteger seus ouvidos dos ruídos mais intensos, devem também evitar 

o uso dos fones de ouvidos por muito tempo, a exposição ao fone de ouvido por 

muito tempo também pode prejudicar a audição. 

A melhor maneira de prevenir danos auditivos no ambiente de trabalho é 

procurar sempre utilizar o protetor auricular quando o ruído estiver mais 

frequente e intenso e usar o fone de ouvido por menos tempo, uma das 

alternativas é por uma musica ambiente em um radio de forma que não incomode 

ninguém. 

 

  



 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

É importante salientar que todo acidente pode ser previnido e na maioria 

dos casos pode ser evitado, Rodrigues (2014, p.18) destacou “A atenção é 

fundamental para realizar as atividades cotidianas.No entanto,algumas vezes 

nos distraímos com qualquer coisa”. Sendo assim, entendemos que se 

andarmos sempre atentos podemos evitar muitos acidentes. 
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