
 DECLARE SEMPRE 

LESIONADO NO 
TRABALHO?
Um Guia de Informação para Trabalhadores 
Lesionados e Entidades Patronais
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ENTIDADE PATRONAL | E SE 
A ENTIDADE PATRONAL NÃO 
DECLARAR UMA LESÃO OU DOENÇA 
PROFISSIONAL?
As entidades patronais podem estar sujeitas a 
uma penalidade se não declararem, declararem 
tarde, não derem todos os pormenores 
requeridos, ou desencorajarem um trabalhador 
de declarar uma lesão ou doença profissional. 
O WSIB pode aplicar um castigo e penalizar 
as entidades patronais que não declarem 
acidentes profissionais, ou que desencorajem 
os trabalhadores de declarar lesões ou doenças 
profissionais. Indivíduos e corporações podem 
estar sujeitos a multas impostas pelo tribunal.

TRABALHADOR | E SE EU ME 
ENCONTRAR NUMA DESTAS 
SITUAÇÕES?
• A minha entidade patronal diz para eu não 

declarar a minha lesão ou doença ao WSIB.
• A minha entidade patronal diz que eu vou 

perder o meu emprego se declarar a minha 
lesão ou doença ao WSIB.

• A minha entidade patronal diz que a minha 
lesão ou doença não está coberta pelo WSIB.

• A minha entidade patronal diz que eu devo 
usar os meus dias de doença (sick days), 
enquanto estiver ausente do trabalho, em vez 
de declarar a minha lesão ou doença.

Se encontrar-se numa destas situações, deve 
declarar na mesma a sua lesão  
ou doença. O WSIB decidirá  
se a lesão ou doença é ou  
não relacionada com o  
trabalho e se deve estar  
coberta.

LINHA DE ACÇÃO CONFIDENCIAL 
Se suspeitar que alguém cometeu uma ofensa ou 
está a abusar do sistema de segurança e seguro 
no local de trabalho, incluindo tentar parar o 
seguimento de um processo do WSIB, por favor 
declare isso à nossa linha confidencial (Action 
Line) no telefone 1-888-745-3237, e-mail sileads@
wsib.on.ca ou vá ao website do WSIB para declarar 
anonimamente a possibilidade de uma infração.

SOBRE O WSIB
O Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) 
é uma agência independente de confiança que 
administra compensação e seguro sem culpa 
para os locais de trabalho no Ontário. Estamos 
empenhados em oferecer o que interessa aos 
trabalhadores e entidades patronais do Ontário: 
serviço acessível, rápido e benefícios justos a um 
preço justo. O WSIB oferece benefícios por perda 
de salário, cobertura médica e ajuda a regressar ao 
trabalho - o melhor resultado possível após uma 
lesão ou doença no trabalho.
Para obter informação adicional em como 
declarar uma lesão ou doença profissional, por 
favor refire-se ao www.wsib.on.ca.

CONTACTO
Telefone: 1-800-387-0750 ou 416-344-1000 
 (TTY:1-800-387-0050) 
 Das 7:30 às 17:00, 
 De Segunda a Sexta-Feira
Correio: Workplace Safety and Insurance Board 
 200 Front Street West 
 Toronto, ON M5V 3J1 
Fax: Local 416-344-4684 
 Linha Gratuita 1-888-313-7373
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OBTENHA 
CUIDADOS 
MÉDICOS

TRABALHADOR: Obtenha primeiros socorros 
de imediato. Se for necessário um tratamento 
mais sério, vá a um médico ou ao hospital. A sua 
entidade patronal é responsável por transportá-
lo para que possa receber tratamento médico.

LEMBRE-SE: Se os primeiros socorros forem o único tratamento recebido pelo trabalhador, não 
necesssita de declarar o incidente ao WSIB. Se não tiver a certeza se deve fazer a declaração, pode ligar 
para o número de telefone indicado na secção “Contacto” deste documento.

ENTIDADE PATRONAL:  Providencie 
primeiros socorros. Se for necessário um 
tratamento mais sério, transporte o trabalhador 
para a instalação médica apropriada. Deve pagar 
pelos custos de transporte do trabalhador.
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INVESTIGAR E 
DOCUMENTAR

TRABALHADOR: A sua entidade patronal 
necessita ser informada sobre a sua lesão 
ou doença para poder cumprir com as suas 
responsabilidades debaixo da lei do Workplace 
Safety and Insurance Act. Eles devem investigar e 
documentar o incidente.

ENTIDADE PATRONAL: Deve investigar 
e manter um registro detalhado sobre o que 
aconteceu e o que fez para corrigir o problema.
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INFORME O 
WSIB

TRABALHADOR: Preencha e envie o formulário 
intitulado – Worker’s Report of Injury or Disease 
(Form 6).

LEMBRE-SE: Pode preencher o formulário no 
website do WSIB, enviá-lo pelo correio ou fax, ou 
falar com um representante no 1-800-387-0750 
(TTY: 1-800-387-0050).

ENTIDADE PATRONAL: Declare a lesão ou 
doença ao WSIB enviando o Formulário 7 
dentro de 3 dias após conhecimento da lesão ou 
doença do seu trabalhador (conforme requerido 
pelo Workplace Safety and Insurance Act).
• Deve declarar uma lesão ou doença 

profissional ao WSIB se um trabalhador 
necessitar mais do que primeiros socorros 
e/ou estiver ausente do trabalho, ganhar 
menos do que o salário regular e/ou requerer 
trabalho modificado a pagamento regular por 
mais de sete dias (calendar days).

• Deve pagar ao seu trabalhador o salário 
inteiro do dia do incidente. Se o trabalhador 
perder salário e o processo for autorizado, 
os benefícios por perda de salário do WSIB 
começam no dia após o acidente ter ocorrido.

4 MANTENHA-
SE PARTE DA 
EQUIPA

TRABALHADOR E ENTIDADE 
PATRONAL: É importante que se mantenham 
em contacto uns com os outros e com o WSIB. 
Desta forma, podemos assegurar que todos 
os trabalhadores lesionados ou doentes têm a 
informação e o apoio de que necessitam para 
regressar com segurança ao que importa.




