
MANUAL DO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS DO TRABALHO 

Versão Nova 

Para preencher o formulário de investigação de óbitos do trabalho clique no menu 
“Investigação”. 

 

Passo 1. No alto da tela, à direita tem o link " Novo... " para registro de uma nova 
investigação. 

 

 

 

 

 

 

Zoom - opção novo 

Tela Inicial 



Ao clicar na opção "Novo..." você será redirecionado para uma nova tela em que deverá 

registrar os dados iniciais da nova investigação. 

Nesta tela os campos obrigatórios para preenchimento estão marcados com asterisco; 

 

Passo 2. Preencha os campos obrigatórios (“município de ocorrência”, “residência”, 

“empresa”, “atendimento” e “data de óbito”) e depois clique sobre a opção "Salvar" no canto 

superior direito da tela. 

 

Após clicar na opção "Salvar" você será redirecionado para a tela "Tela de Dados Gerais". 

Passo 2 

Tela de Dados Gerasis 



Na parte superior da "Tela de Dados Gerasis" estão as abas "Trabalhador", "Empresa", 

"Agravo", "Atendimento", "Ambiente de Trabalho", "Sindicato da Categoria", 

"Encaminhamento e Providências", "Observações" e "Profissionais responsáveis" com 

campos que deverão ser preenchidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para preencher estes campos basta clicar sobre cada aba.  

Passo 4: Clique na aba “Trabalhador” para localizar os primeiros campos obrigatórios*. 

Preencha os campos “Nome”, “Data de Nascimento”, “CPF”, “Sexo”, “Ocupação – CBO”, 

“Situação no Mercado de Trabalho”. Após o preenchimento clique em salvar, opção 

localizada no canto superior direito da tela. 



Os outros campos de preenchimento obrigatório estão localizados na aba “Atendimento”. 

Passo 5: Clique na aba “Atendimento” e preencha os campos obrigatórios que estão 

sinalizados com asteriscos (“Primeiro Atendimento Realizado por” e “Município de 

Atendimento”). Após o preenchimento clique em salvar, opção localizada no canto superior 

direito da tela. 

 

IMPORTANTE: Sempre após preencher os campos é necessário clicar em “Salvar”. 

 

Passo 6: Após preencher os campos e clicar em salvar clique em “fechar” para encerrar o 

preenchimento do formulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesquisa entre os registros de Investigação.  

Para realizar uma pesquisa você deverá, na tela inicial, preencher os campos de consulta 

seguido pela opção “Ok”. 

 

Tela de resultado de pesquisa em registros. 


