
Para mais informações sobre 

indemnização por acidente de trabalho  
• Ligue para 1-800-323-3249 ou  

617-717-4900 x7470. Tradução disponível. 

• Visite www.mass.gov/dia. 

• Email Info2@massmail.state.ma.us. 

• Visite um dos nossos cinco escritórios. 

 

O que é o  Departamento de Acidentes do 

Trabalho (DIA)?  
O DIA supervisiona o sistema de indemnização 

por acidente de trabalho em Massachusetts. O 

DIA pode ajudar caso for um trabalhador 

acidentado, um empregador de Massachusetts, 

uma seguradora ou um advogado. 
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Escritório Central 
1 Congress Street, Suite 100 
Boston, MA 02114-2017 
617-727-4900 x470 or 800-323-3249 
 

Escritórios Regionais  
1 Father DeValles Boulevard, 3rd Floor 
Fall River, MA 02723 
508-676-3406 
 
354 Merrimack Street,  

Building 1, Suite 230 

Lawrence, MA 01843 
978-683-6420 
 
436 Dwight Street, Room 105 

Springfield, MA 01103 
413-784-1133 
 
340 Main Street, 3rd Floor 

Worcester, MA 01608 
508-753-2072 
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O que é indemnização por acidente de 

trabalho? 
Se tiver problema de saúde ou uma lesão por causa do 

seu trabalho, poderá receber benefícios  no âmbito da 

indemnização por acidente de trabalho. 

 

O que os benefícios da indemnização por 

acidente de trabalho cobrem? 
• Despesas médicas, receitas de medicamentos e  

co-pagamento. 

• Os salários perdidos (parcial) se for incapaz de 

trabalhar por cinco ou mais dias por causa da lesão 

ou doença relacionado com o trabalho.  

• Custo de viagens de e para o consultório do seu 

médico. 

 

Quem qualifica para a indemnização por  

acidente de trabalho? 
• Quase todos os trabalhadores estão abrangidos pela 

indemnização por acidente de trabalho - não importa 

o seu trabalho,  quantas horas trabalhou, a sua 

situação de trabalho, ou como é pago. 

• As empresas individuais só são cobertas se comprar 

o seu próprio seguro. 

• O seu empregador tem de fornecer o nome da 

companhia de seguro de indemnização por acidente 

de trabalho. 

• Se acredita que o seu empregador não oferece a 

indemnização por acidente de trabalho, ligue para  

1-877-627-7233 e denuncie-o. Todas as denúncias 

permanecem anónimas. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Como obter os benefícios da indemnização por 

acidente de trabalho? 
• Informe o seu empregador imediatamente se for  

  ferido ou adoecer no seulocal de trabalho. 

• O seu empregador tem de notificar a companhia de  

  seguro da empresa sobre o que lhe aconteceu. 

• A companhia de seguros irá enviar-lhe um número  

  de reclamação. 

• Informe o seu médico e equipe do centro médico  

  que o seu problema de saúde está relacionado com o  

  trabalho e fornece-lhes com todas as informações de  

  seguro. 

• O seu médico poderá contactar o seu empregador  

  diretamente, se não tiver o número de reclamação. 

 

Se o seu empregador não informar à seguradora 

ou a indemnização por acidente de trabalho é  

negada. 
• Se o seu empregador não notificar a companhia de 

seguros sobre a sua lesão, em 30 dias, ou se não tiver 

recebido um número de reclamação, pode fazer um 

reclamação de empregado (Employee’s Claim). Visite 

www.mass.gov/dia e preencha o Formulário 110 e 

enviá-lo juntamente com qualquer informação de 

apoio médico ao Departamento de Acidentes de 

Trabalho (DIA). 

• Se a companhia de seguros decidir recusar o seu 

pedido de indemnização, receberá uma 

correspondência por correio. Pode recorrer a decisão 

da companhia de seguros mediante a apresentação de 

uma reclamação do empregado (Employee’s Claim). 

Visite www.mass.gov/dia e preencha o Formulário 

110 e envia-lo juntamente como documentos de apoio 

à companhia de seguros e DIA. 

 

• Se o seu pedido for negado pela companhia de  

seguros, sugerimos que procure um advogado com 

experiência  em lidar com casos de indemnização  

por acidente de trabalho já que o processo é muitas vezes 

complicado. Na maioria dos casos, os  

advogados só são pagos se forem bem sucedidos  

na obtenção de benefícios. 

• Ligue para 866-627-7577 para adquirir um  

advogado. Funcionários do DIA não podem  

recomendar um advogado. 

 

Proteger os seus Direitos  
O objetivo do DIA é garantir que os seus direitos da 

indemnização por acidente de trabalho sejam 

protegidos. Se tiver qualquer um dos seguintes, 

contacte o Gabinete Investigações do DIA em 877-627-

7233. (Todas as denúncias permanecem anónimas). 

• Empregadores não possuem seguro de indemnização  

por acidente de trabalho. Pode verificar se o seu  

empregador tem o seguro no www.mass.gov/dia 

Clique em “Verify Workers’ Compensation  

Insurance”.  

• Empregador recusa a informá-lo sobre a companhia  

de seguros de indemnização por acidente de trabalho. 

• Empregador desencoraja-lo de entrar com uma 

reclamação na sequência de uma lesão ou doença no 

local de trabalho. 

 

É contra a lei de Massachusetts se for despedido pelo 

seu empregador por ter feito uma reclamação de 

indemnização por acidente de trabalho. Pode ser uma 

violação dos estatutos de denúncia da OSHA.  

Lei empreiteiro independente é complexa. Se achar que 

foi indevidamente classificado pelo seu empregador, 

procure o aconselhamento de um advogado. 
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