
   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Administração 

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho 
 

PARTE I - EMITENTE 
 

Informações relativas ao EMPREGADOR 
 
 
Campo 1. Emitente - informar no campo demarcado o dígito que especifica o responsável pela emissão da 
Notificação de Acidente de Trabalho (NAT), sendo: 
 
1- Empregador;  
2- Sindicato;  
3- Médico;  
4- Segurado ou seus dependentes. 
 
Obs. A informação padrão é 1- Empregador. Porém, caso necessário este item pode ser alterado. 
 
Campo 2. Tipo de NAT - informar no campo demarcado o dígito que especifica o tipo de NAT, sendo: 
 
1. Inicial - refere-se à primeira comunicação do acidente ou doença do trabalho; 
2. Reabertura - quando houver reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão (acidente ou doença 
comunicado anteriormente à FUNPREV); 
3. Comunicação de Óbito - refere-se à comunicação do óbito, em decorrência de acidente do trabalho. Deverá ser 
anexada a cópia da Certidão de Óbito e, quando houver, o Laudo de Necropsia. 
 
Campo 3. Razão Social/Nome - Prefeitura Municipal de Bauru. (pré-preenchido) 
 
Campo 4. Tipo 1 CNPJ: 46.137.410/0001-80. (pré-preenchido) 
 
Campo 5. CNAE: 84.11-6 - Referente à Administração Pública em Geral. (pré-preenchido) 
 
Campo 6. Endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59. (pré-preenchido) 
 
Campo 7. Bairro: Vila Noemy. (pré-preenchido) 
 
Campo 8. CEP: 17.014-900. (pré-preenchido)  
 
Campo 9. Município - Bauru. (pré-preenchido) 
 
Campo 10. UF - SP. (pré-preenchido) 
 
Campo 11. Telefone - 3235-1000. (pré-preenchido)  
 
 

Informações relativas ao ACIDENTADO 
 
 
Campo 12. Nome - informar o nome completo do servidor acidentado, sem abreviaturas. 
 
Campo 13. Data de Nascimento - informar a data completa de nascimento do servidor acidentado, utilizando a 
forma (DD/MM/AAAA). 
 
Campo 14. Sexo - informar o sexo do servidor acidentado usando 1 para “Masculino” e 2 para “Feminino”. 
 
Campo 15. Nome da Mãe - Informar o nome da mãe do servidor acidentado, a fim de evitar confusão quando se 
referir aos servidores de nome iguais ou semelhantes (homônimos). 
 
Campo 16. Estado civil - Informar o código que especifica o estado civil do servidor acidentado, sendo: 
 
1. Solteiro;  
2. Casado;  
3. Viúvo;  
4. Separado;  
5. Outros (quando o estado civil for desconhecido). 
 
Campo 17. Cargo/Função - informar o nome do Cargo/Função do servidor acidentado à época do acidente ou da 
doença. 
 
Campo 18. Matrícula - informar o número da matrícula do servidor acidentado. 
 
Campo 19. Data de admissão – informar a data de admissão do servidor acidentado, utilizando a forma 
(DD/MM/AAAA). 
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Campo 20. Tempo no Cargo/Função - informar em anos e meses o tempo no cargo desde a admissão.   
 
Campo 21. Carteira de Identidade (RG) - informar o número do documento de identidade do servidor acidentado. 
 
Campo 22. Cor - Informar a cor do servidor, sendo: 1. Branca; 2. Amarela; 3. Parda; 4. Preta; 5. Indígena. 
 
Campo 23. Secretaria - informar o nome da Secretaria de lotação do servidor acidentado. 
 
Campo 24. Lotação - informar o nome do setor de lotação. Exemplo: Seção, Divisão, Escola, etc. do servidor 
acidentado. 
 
Campo 25. Endereço do local de trabalho - informar o nome da rua, avenida, praça, etc. e número do endereço do 
local de trabalho do servidor acidentado. 
 
Campo 26. Bairro – informar o nome do bairro do local de trabalho do servidor acidentado. 
 
Campo 27. CEP – informar o número do CEP do local de trabalho do servidor acidentado. 
 
Campo 28. Município – informar o nome do município do local de trabalho do servidor acidentado. 
 
Campo 29. UF – informar a Unidade da Federação do local de trabalho do servidor acidentado, exemplo: São Paulo 
(SP). 
 
Campo 30. Telefone do local de trabalho – informar o número do telefone do local de trabalho do servidor 
acidentado. 
 
Campo 31. Endereço da residência do acidentado - informar o nome da rua, avenida, praça, etc. e número do 
endereço da residência do servidor acidentado. 
 
Campo 32. Bairro - informar o nome do bairro da residência do servidor acidentado. 
 
Campo 33. CEP - informar o número do CEP da residência do servidor acidentado. 
 
Campo 34. Município - informar o nome do município da residência do servidor acidentado. 
 
Campo 35. UF - informar a Unidade da Federação da residência do servidor acidentado, exemplo: São Paulo (SP). 
 
Campo 36. Telefone do servidor - informar o número do telefone do servidor acidentado.  
 
 

Informações relativas ao ACIDENTE OU DOENÇA 
 
 
Campo 37. 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, utilizando quatro dígitos para o ano. Exemplo: 16/02/2018. 
 
Campo 38. 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 39. Após quantas horas de trabalho? - 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 40. Tipo - informar tipo de acidente, 1 para “Típico”, 2 para “Doença” e 3 para “Trajeto”. 
 
Campo 41. Houve afastamento? - informar se houve ou não afastamento do trabalho, 1 para “Sim” e 2 para “Não”. 
 
Obs.: É importante ressaltar que a NAT deverá ser emitida para todo acidente ou doença relacionados ao 
trabalho, ainda que não haja afastamento ou incapacidade. 
 
Campo 42. Último dia trabalhado - informar a data do último dia em que efetivamente houve trabalho do servidor 
acidentado, ainda que a jornada não tenha sido completa. Exemplo: 16/02/2018. 
 
Campo 43. Local do acidente – informar o nome do local onde ocorreu o acidente. Exemplos:  
 
- em estabelecimento de lotação;  
- em estabelecimento fora do local de lotação; 
- em via pública;  
- em via rural; 
- outros. 
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Campo 44. Especificação do local do acidente - especificar o local onde ocorreu o acidente. Exemplos: sala de 
aula, sala de atendimento, pátio, rampa de acesso, estacionamento, posto de trabalho, cozinha, refeitório, banheiro, 
escada, corredor, quadra, calçada, oficina, viatura, etc. 
 
Obs. Caso o acidente ocorra fora do local de lotação do servidor acidentado, preencher neste campo o 
endereço do local do acidente (rua, avenida, n.º). 
 
 
Campo 45. Parte(s) do corpo atingida(s):  
 

 para acidente do trabalho: deverá ser informada a parte do corpo diretamente atingida pelo agente 
causador, seja externa ou internamente (vide Tabela 1); 
 

 para doenças profissionais, do trabalho, ou equiparadas: informar o órgão ou sistema lesionado (vide 
Tabela 1). 

 
Obs.: Deverá ser especificado o lado atingido (direito ou esquerdo), quando se tratar de parte do corpo 
que seja bilateral. 
 
Campo 46. Agente causador - informar o agente diretamente relacionado ao acidente, podendo ser máquina, 
equipamento, ferramenta, produtos químicos, sangue, secreções, etc. Pode ainda ser considerada também uma 
situação específica como queda, choque elétrico, atropelamento, perfurocortantes, etc. 
 
Campo 47. Descrição da situação geradora do acidente ou doença - descrever a situação ou a atividade de 
trabalho desenvolvida pelo servidor acidentado e por outros diretamente relacionados ao acidente. Tratando-se de 
acidente de trajeto, especificar o deslocamento e informar se o percurso foi ou não alterado ou interrompido por 
motivos alheios ao trabalho. No caso de doença, descrever a atividade de trabalho, o ambiente ou as condições em que 
o trabalho era realizado. 
 
Campo 48. Houve registro policial? - informar se houve ou não registro policial. No caso de constar 1 (SIM), 
deverá ser encaminhada cópia do documento à SESMT - Perícia Médica. 
 
Campo 49. Houve morte? - informar 1 para “Sim” e 2 para “Não”.  
 
Obs.: A comunicação do óbito, em decorrência de acidente do trabalho. Deverá ser anexada a cópia da Certidão de 
Óbito e, quando houver, o Laudo de Necropsia. 
 
 

Informações relativas às TESTEMUNHAS 
 
 
Campo 50. Nome - informar o nome completo da testemunha que tenha presenciado o acidente, caso não houver 
poderá ser o primeiro servidor da própria área de trabalho do acidentado que recebeu a comunicação do acidente.  
 
Campo 51. Endereço - informar o endereço completo da testemunha. 
 
Campo 52. Bairro - informar o nome do bairro da testemunha. 
 
Campo 53. CEP – informar o número do CEP da testemunha. 
 
Campo 54. Município - informar o município de residência da testemunha. 
 
Campo 55. UF - informar a Unidade da Federação de residência da testemunha. 
 
Campo 56. Telefone - informar o número do telefone da testemunha.  
 
Campo 57. Nome - informar o nome completo da testemunha que tenha presenciado o acidente, caso não houver 
poderá ser o servidor da própria área de trabalho do acidentado que recebeu a comunicação do acidente. 
 
Campo 58. Endereço - informar o endereço completo da testemunha. 
 
Campo 59. Bairro - informar o nome do bairro da testemunha. 
 
Campo 60. CEP – informar o número do CEP da testemunha. 
 
Campo 61. Município - informar o município de residência da testemunha. 
 
Campo 62. UF - informar a Unidade da Federação de residência da testemunha. 
 
Campo 63. Telefone - informar o número do telefone da testemunha.  
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Informações relativas à Identificação do responsável pela emissão da  
Notificação de Acidente do Trabalho (NAT) 

 
 
Campo 64. Nome - Informar o nome do responsável pela emissão da NAT. 
 
Campo 65. Matrícula e/ou RG - informar o número da matrícula do responsável pela emissão da NAT, caso o 
emissor da NAT seja servidor, e/ou RG, caso o emissor não seja servidor. 
 
Campo 66. Local e Data - informar o local e a data da emissão da NAT, exemplo: Bauru, 16 de fevereiro de 2018. 
 
Assinatura do responsável pela emissão da NAT - Facultado o uso do carimbo por parte do emissor da NAT.  
 
 

PARTE II - ATESTADO MÉDICO 
 

Deverá ser preenchido por profissional médico. 
 
 
Campo 67. Unidade de atendimento médico - informar o nome do local onde foi prestado o atendimento médico. 
 
Campo 68. Data - informar a data do atendimento. A data deverá ser completa, utilizando-se quatro dígitos para o 
ano. Exemplo: 16/02/2018. 
 
Campo 69. Hora – Informar a hora do atendimento utilizando quatro dígitos. Exemplo: 15:10. 
 
Campo 70. Houve internação? - informar se ocorreu internação do servidor acidentado, devendo preencher a 
quadrícula no campo com dígito 1 para "Sim" ou dígito 2 para "Não". 
 
Campo 71. Duração provável do tratamento - informar o período provável do tratamento, mesmo que superior a 
quinze dias. 
 
Campo 72. Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? - informar a necessidade do 
afastamento do acidentado de suas atividades laborais, durante o tratamento, devendo preencher a quadrícula no 
campo com dígito 1 para "Sim" ou dígito 2 para "Não". 
 
Campo 73. Descrição e natureza da lesão - fazer relato claro e suscinto, informando a natureza, tipo da lesão e/ou 
quadro clínico da doença, citando a parte do corpo atingida, sistemas ou aparelhos. Exemplos:  
a) edema, equimose e limitação dos movimentos na articulação tíbio társica direita; 
b) sinais flogísticos, edema no antebraço esquerdo e dor à movimentação da flexão do punho esquerdo. 
 
Campo 74. Diagnóstico provável - informar, objetivamente, o diagnóstico. Exemplos:  
a) entorse tornozelo direito;  
b) tendinite dos flexores do carpo. 
 
Campo 75. CID - 10 - classificar conforme a Classificação Internacional de Doenças - CID - 10. Exemplos:  
a) S93.4 - entorse e distensão do tornozelo; 
b) M65.9 - sinovite ou tendinite não especificada. 
 
Campo 76. 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 77. Local e data - informar o local e a data do atendimento médico. 
 
Campo 78. Identificação do Médico Atendente - Médico que realizou o primeiro atendimento junto ao servidor 
acidentado. 
 
Assinatura e carimbo do médico atendente com CRM - deverá ser consignada a assinatura do médico atendente 
e aposto o seu carimbo com o número de registro junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM. 
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TABELA 1 

Parte do corpo atingida Especificação da parte do corpo atingida 

Cabeça Couro cabeludo; 
Crânio (inclusive encéfalo); 
Ouvido; 
Pavilhão da orelha; 
Testa; 
Supercílio; 
Olho (inclusive nervo ótico e visão); 
Nariz (inclusive fossas nasais, seios da face e olfato); 
Boca (inclusive lábios, dentes, língua); 
Mandíbula (inclusive queixo); 
Face, partes múltiplas (qualquer combinação das partes 
da cabeça atingidas, ex: olhos e nariz, boca e queixo, 
etc.); 
Pescoço. 

Membros superiores Braço (acima do cotovelo); 
Antebraço (entre o punho e o cotovelo); 
Punho; 
Mão (exceto punho e dedos); 
Dedo(s); 
Membros superiores, partes múltiplas (qualquer 
combinação das partes dos membros superiores 
atingidos, ex: braço e cotovelo, antebraço e punho, etc.). 

Membros inferiores Coxa; 
Joelho; 
Tornozelo; 
Perna (exceto tornozelo e joelho); 
Pé (exceto artelhos); 
Artelhos (dedos dos pés); 
Membros inferiores, partes múltiplas (qualquer 
combinação das partes que compõe os membros 
inferiores atingidos, ex: coxa e joelhos, pé e artelhos, 
etc.). 

Tronco Ombro; 
Tórax (inclusive órgãos internos); 
Dorso (inclusive músculos dorsais, coluna e medula 
espinhal); 
Abdome (inclusive órgãos internos); 
Quadris (inclusive pelve, órgãos pélvicos e nádegas); 
Genitália; 
Tronco, partes múltiplas (qualquer combinação das 
partes do tronco atingidas, ex: tórax e abdome, quadris e 
genitália, etc.). 

Aparelhos e Sistemas Aparelho respiratório; 
Aparelho circulatório; 
Aparelho digestivo; 
Aparelho urogenital; 
Sistema muscular; 
Sistema esquelético; 
Sistema linfático; 
Sistema nervoso. 

 
 
 


