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SST – Segurança e Saúde no Trabalho 

Obrigatoriedade 2.º e 3.Grupo E-Social  inicio em: 01/2022 

Os eventos de Segurança e Saúde no Trabalho  tem como finalidade á substituição dos 
formulários utilizados para comunicação da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e 
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário). 

Os eventos de SST são: 

• S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho; 
• S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador; 
• S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos 

Esclarecimentos: 

CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho ocorrerá através do evento S-2210. 

A comunicação da CAT decorre de uma obrigatoriedade do empregador, ao passo em que o 

empregado sofre o acidente de trabalho, a empresa ou o empregador doméstico deverá 

informar à Previdência Social o fato ocorrido. 

A partir da data de 08.06.2021, por conta da publicação da Portaria SEPRT/ME n° 

4.334/2021 a CAT deverá ser transmitida exclusivamente de modo on line 

Conforme prevê o artigo 327, em seus incisos I, II e III da IN INSS/PRES n° 077/2015, há 

três formas de CAT, inicial, reabertura e CAT de comunicação de óbito, a saber: 

a) CAT inicial: acidente do trabalho típico, trajeto, doença profissional, do trabalho ou óbito 

imediato; 

b) - CAT de reabertura: afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou 

de doença profissional ou do trabalho; ou 

c) CAT de comunicação de óbito: falecimento decorrente de acidente ou doença profissional 

ou do trabalho, após o registro da CAT inicial. 

 

Conforme conceitua o artigo 19 da Lei n° 8.213/91, o acidente de trabalho é o que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço de empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte, a perda, ou a redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para trabalhar. 

De acordo com artigo 21 da Lei n° 8.213/91, será equiparado a acidente de trabalho o 
acidente de percurso ou trajeto e ainda, conforme os incisos I e II do artigo 20 da Lei n° 
8.213/91, o seguinte: 

a) doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho, peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho; 
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b) doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, 

constante da relação mencionada na letra “a”. 

Do Auxílio-Doença Decorrente de Acidente de Trabalho 

Conforme preconiza o artigo 318 do Decreto n° 3.048/1999, o auxílio doença derivado de 
acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício da atividade a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 

Ou seja, não trata-se apenas de um acidente, um sinistro em si, mas quaisquer doenças que 
tenham sido adquiridas decorrentes do exercício da atividade laboral. 

A empresa é obrigada a pagar os 15 primeiros dias de atestado médico, nos moldes 
do artigo 75 do Decreto n° 3.048/1999, devendo encaminhar o empregado depois a 
Previdência Social para agendamento de perícia médica. 

O artigo 334 da IN INSS/PRES n° 077/2015 traz o conceito do que consiste o auxílio 

acidentário. 

Acidentes Atípicos 

Com relação aos acidentes de trabalho atípicos, são situações que são equiparadas ao 
acidente de trabalho, na forma da Lei.  

Neste caso, não trata-se de um acidente que deu-se em virtude do exercício da atividade do 
empregado e por essa razão, exigisse mais cautela para a sua identificação. 

Essa modalidade de acidente de trabalho é trazida pelo artigo 21 da Lei n° 8.213/91 

 

Procedimento Sistema de Folha Pagamento Syspel 

Primeiramente, cabe esclarecer que estes arquivos somente serão gerados quando existir o 
fato.  

Ative a Empresa em Jan/2022, e entre no menu: Folha Pagto, Cadastro Geral, SST, SST 
2210 CAT, preencha os dados na tela de acordo com o documento Laudo Medico, grave 

Em seguida, entre no menu: E-Social\Reinf, informe a classificação por ex.: 01-Simples 
Nacional ou 99 PJ em Geral, marque (x) sem movimento, e clique em Preparar XML,  
Selecione Eventos Não Periódicos e clique em S2210.  

Na janela Browsear, clique em verifica, consulta, verifica para vir os protocolos de 
entrega.  

Obs: Certifique-se de ter enviado S2230 – Evento Afastamento no E-Social ( o sistema irá 
gerar o conteúdo de acordo data e letra do afastamento contido no Cadastro Empregado)    

Este arquivo S2210 CAT é complementar 
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Monitoramento da Saúde do Trabalhador ocorrerá através do evento S-2220. 

Todo empregador que contrate empregados ficará obrigado a elaboração e implementação 
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.  

A finalidade desse programa é promover e preservar a saúde dos trabalhadores, 
conforme item 7.1.1 da NR 07. PCMSO 

No PCMSO, constará obrigatoriamente a realização dos seguintes exames: 

Admissional 
Deverá ser realizado antes que o empregado assuma suas 
atividades 

Periódico 

Regra geral, deverá ser realizado: 
- Anualmente, quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de 
idade; 

- A cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de 
idade 

Retorno ao 
trabalho 

Deverá ser realizado no primeiro dia de volta ao trabalho, quando o 
empregado ficar afastado por período igual ou superior a 30 dias por 
doença, acidente ou parto 

Troca de 
função 

Deverá ser realizado obrigatoriamente antes da data da mudança da 
função 

Demissionais 

Deverá ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato; 
Observa-se que o mesmo poderá ser dispensado no caso de 
aproveitamento de exame clínico ocupacional mais recente, nas 
seguintes situações: 

* Por 135 dias, para o grau de risco 1 e 2; 

* Por 90 dias, para o grau de risco 3 e 4 

 

A Saúde e Segurança no Trabalho são direitos de todos os trabalhadores, por meios de 

normas de saúde, higiene e segurança, entre elas, os Programas PPRA - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais e PCMO - Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional, que visam assegurar o bem-estar de todos aqueles que se encontra em um 

ambiente laboral. 

De acordo com o artigo 7°, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988 são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de muitos outros, a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

com o entendimento constitucional, tem-se um capítulo na CLT que se encontra entre 
os artigos 154 a 201, bem como, a Portaria MTB n° 3.214/78 que aprova as Normas 
Regulamentadoras - NR’s, as quais em específico serão abordadas a NR 09 e a NR 07. 
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PPRA 

A Norma Regulamentadora aplicada ao PPRA é a NR 09, qual estabelece os critérios para as 
empresas elaborarem e implementarem este programa, quando admitirem empregados, nos 
termos do subitem 9.1.1. 

Este programa (PPRA) é parte de um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas 
empresas, visando à preservação da saúde e segurança de seus colaboradores no ambiente 
laboral. 

A NR 09 não expressa claramente quem é o profissional responsável pelo PPRA, o subitem 
9.3.1.1. desta NR dispõe que a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do 
PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do 
empregador, sejam capazes de desenvolver tais funções. 

Contudo, as atribuições pertinentes ao gerenciamento do PPRA trás um entendimento 
implícito que tal programa deve ser feito pelo Engenheiro ou Técnico de Segurança do 
Trabalho, uma vez que tais profissionais fazem parte do SESMT conforme determina a NR 
04 e seriam os profissionais mais habilitados em face de sua formação. 

Diante do exposto, orienta-se que a empresa antes de optar por um Técnico de Segurança 
do Trabalho, pacifique o entendimento junto a Secretaria de Trabalho para que tal 
documentação tenha validade. 

PCMSO 

Já ao PCMSO a Norma Regulamentadora aplicada é a NR 07, a qual estabelece que todas as 
empresas e instituições que contratem trabalhadores como empregados são obrigadas a 
elaborar e implementar este programa, nos termos do subitem 7.1.1. 

No que tange ao PCMSO, a NR 07 estabelece no subitem 7.2.1. que é parte integrante do 
conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores e que 
compete à empresa indicar um médico responsável pela execução deste programa, de 
acordo com o subitem 7.3.1, alínea “c”, que entre muitas outras coisas, são prerrogativas 
deste programa os exames médicos e atestados, procedimentos estes, específicos desse 
profissional, sendo assim, conclui-se que é o médico o responsável pela confecção do 
PCMSO. 

Principais Diferenças - Diretrizes 

PPRA PCMSO 

Prevenção dos Riscos Ambientais Controle da Saúde dos empregados 

Antecipação dos Riscos Investigação a Saúde 

Conhecimento dos Riscos Fechamento de Diagnostico 

Avaliação dos Riscos 
Identificação Precoce de Problemas 
Relacionados ao Trabalho 

Controle dos Riscos Identificação de Existência de Casos de 
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Doenças Profissionais ou Danos 
Irreversíveis a Saúde 

Monitoramento dos Riscos Prevenção a Saúde 

Fonte: subitem 9.3.1 da NR 09 Fonte: subitem 7.2.3 da NR 07 

 

Para gerar as informações S2220 temos os Tipo de ASO: 

0 - Exame médico admissional 

1 - Exame médico periódico, conforme Norma Regulamentadora 07 - NR 07 e/ou 
planejamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 

2 - Exame médico de retorno ao trabalho 

3 - Exame médico de mudança de função ou de mudança de risco ocupacional 

4 - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos 

9 - Exame médico demissional 

Exemplificando, o empregado ficou afastado do trabalho por mais de 30 dias, na ocasião do 
seu retorno, realizou o exame de retorno ao trabalho. Logo, o empregador indicará como 
tipo de exame: 2 - Exame médico de retorno ao trabalho. 

OBS: Considerando que foi enviado S2230 Afastamento no E-Social quando existir o 
afastamento e/ou quando do retorno ao trabalho, este evento S2220 é complementar.  

Cruzamento de Eventos do eSocial 

O empregado sofreu um acidente de trabalho. Nesse caso, o empregador ficará obrigado a 
informar o evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho. 

Em virtude do acidente sofrido, o empregado apresentou um atestado médico de 90 dias. 
Logo, caberá informar seu afastamento por meio do evento S-2230 - Afastamento 
Temporário. 

Como o afastamento é superior a 30 dias, caberá a realização do exame de retorno conforme 
a NR 07 quando terminar o período de atestado. Dessa forma, o ASO de retorno ao trabalho 
será informado no evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador. 

Portanto, um fato ocorrido, por exemplo, acidente de trabalho com afastamento 

previdenciário, poderá cruzar em vários eventos a mesma informação. 

Procedimento Sistema de Folha Pagamento Syspel Saúde Ocupacional 

Primeiramente, cabe esclarecer que estes arquivos somente serão gerados quando existir o 
fato.  

Ative a Empresa em Jan/2022, e entre no menu: Folha Pagto, Cadastro Geral, SST, SST 
2220 Saúde, preencha os dados na tela de acordo com o documento Laudo Medico, grave 
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Em seguida, entre no menu: E-Social\Reinf, informe a classificação por ex.: 01-Simples 
Nacional ou 99 PJ em Geral, marque (x) sem movimento, e clique em Preparar XML,  
Selecione Eventos Não Periódicos e clique em S2220.  

Na janela Browsear, clique em verifica, consulta, verifica para vir os protocolos de 

entrega. 

 

Informações de Ambiente de Risco do Trabalhador ocorrerá através do evento S-2240. 

O Evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos, é utilizado para 
registrar as condições ambientais de trabalho, às quais estão expostas o trabalhador na 
prestação de serviços. 

Para gerar as informações, nota-se que os dados a serem preenchidos nestes eventos 
claramente são de responsabilidade de fornecimento da área especializada, ou seja, o SESMT 
que é o Serviço especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho do 
empregador. 

O dimensionamento do SESMT, pode ser consultado no Quadro II da NR-04, de acordo com 
o Grau de Risco da empresa. 

As informações relativas à existência de agentes nocivos que o trabalhador possa estar 
exposto, deve ser registrada mesmo que a exposição esteja: 

Neutralizada 
Atenuada ou 
Exista Proteção Eficaz  (Anexo IV do Decreto RGPS n° 3.048/99) 

Não havendo exposição do trabalhador aos riscos disposto no Anexo IV do Decreto n° 
3.048/99, a linha 27 do Leiautes do eSocial v. S-1.0 (cons. até a NT 03/2021), deve ser 
preenchida com o código {09.01.001}. 

O Evento S-2240 permite que o empregador preencha a informação de estabelecimentos de 
terceiros. Isso ocorre porque, de acordo com o artigo 216 do Decreto n° 3.048/99, o 
empregador poderá prestar serviços à outra empresa com a cessão de mão de obra. 

E, de acordo com o artigo 115 da IN RFB n° 971/2009, a cessão de mão obra é a colocação à 
disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de 
trabalhadores que realizem serviços contínuos. 

Ou seja, considerando que o empregado não irá desempenhar suas funções no 
estabelecimento do empregador, deverá ser indicada a exposição, também se houver a 
prestação de serviços em outro local diverso daquele pactuado em contrato de trabalho. 

Gestão dos EPI´s 

Através do Evento S-2240 do eSocial, o empregador também irá declarar quais são os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) fornecidos ao trabalhador. 

Caso sejam fornecidos EPI’s, apenas deverá ser observado que, esse fornecimento deverá 
seguir as diretrizes da NR-06. 
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Caso o empregado deixe de estar exposto ao risco ruído, será enviado novamente o Evento 
S-2240, com a data de início em que deixou de existir a exposição, para que conste apenas 
o risco em que o trabalhador esteja efetivamente exposto naquele momento, ou seja, neste 
caso, o risco calor. 

As informações constantes no Evento S-2240, alimentarão o PPP dos empregados, por isso, 
é imprescindível que, seja enviada a carga inicial, com a descrição das informações 
constantes no evento, até o dia 15 do mês subsequente à data de início da obrigatoriedade 
do Evento S-2240. 

PPP Eletrônico 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), será um documento eletrônico após as novas 
alterações promovidas pela Portaria MTP n° 313/2021. 

Inicialmente a referida portaria trazia que o PPP eletrônico seria implantado de acordo com o 
cronograma do eSocial. No entanto, conforme divulgado no dia 09.12.2021, em notícia oficial 
no Portal do eSocial, a Portaria MTP n° 1.010/2021 adiou a implantação do PPP eletrônico 
para o mês de janeiro de 2023, alterando a Portaria MTP n° 313/2021 

 

Procedimento Sistema de Folha Pagamento Syspel – Ambiente Risco 

Primeiramente, cabe esclarecer que estes arquivos somente serão gerados quando existir o 
fato.  

Ative a Empresa em Jan/2022, e entre no menu: Folha Pagto, Cadastro Geral, SST, SST 
2240 Ambiente Trab., preencha os dados na tela de acordo com o documento, grave 

Em seguida, entre no menu: E-Social\Reinf, informe a classificação por ex.: 01-Simples 
Nacional ou 99 PJ em Geral, marque (x) sem movimento, e clique em Preparar XML,  
Selecione Eventos Não Periódicos e clique em S2240.  

Na janela Browsear, clique em verifica, consulta, verifica para vir os protocolos de 

entrega. 

Considerações Finais 

O Evento S-2210 deverá ser transmitido com base nas informações constantes no atestado 
fornecido pelo médico que o assinou. 

No Evento S-2220, teremos o preenchimento do evento com base nas informações 
dispostas pelo médico do trabalho responsável pela assinatura do atestado de saúde 
ocupacional e, informações do médico responsável do PCMSO. 

Além disso, no Evento S-2240, serão enviadas as informações de acordo com a análise 

realizada pelo médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. 

A Responsabilidade de envio das informações fornecidas pela área especializada ao E-Social 
Eventos SST, é responsabilidade do CNPJ contratante. 

Por sua vez, empregador poderá terceirizar essa responsabilidade, desde que, forneça 
Procuração Digital a quem pretenda que faça essa transmissão. 
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Saliente-se que, não é de obrigação do escritório contábil ou da clínica de medicina do 
trabalho realizar essas informações.  

Isso porque, embora o escritório contábil tenha a responsabilidade de envio dos eventos de 
vínculo e de folha de pagamento, não quer dizer que necessariamente será o responsável 
pelo envio dos eventos de SST. 

Assim como mencionado anteriormente, essa responsabilidade compete ao empregador que, 
poderá transferir essa competência ao escritório contábil ou a clínica de medicina do 
trabalho. 

Novas regras - Alteração da NR 07 a Partir de 03.01.2022 

A Portaria SPREV/ME n° 6.734/2020 trouxe uma nova redação para a Norma 
Regulamentadora n° 07, a qual passará a ter validade somente a partir de 03.01.2022, 
abaixo estão relacionadas as principais alterações: 

- A nova redação da NR 7 menciona o PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) dentro do 
PCMSO, que deve ser elaborado, considerando os riscos ocupacionais constatados no PGR; 

- O exame de troca de função foi substituído por mudanças de riscos ocupacionais, visto que 
será necessário somente quando o empregado se expuser a novos riscos, diferentemente 
aos da função que ocupava anteriormente; 

- O exame de retorno deverá ser realizado antes do seu retorno ao trabalho, diferentemente 
da redação anterior que trazia a obrigatoriedade para o primeiro dia de volta ao trabalho. Na 
nova redação também, deixa de constar o parto como fato gerador para o exame de retorno; 

- O exame periódico deverá ser feito a cada 2 anos como regra geral. Na redação anterior, a 
periodicidade era anual para menores de 18 anos e maiores de 45 anos; 

- Na nova redação, o relatório anual passa a se chamar de relatório analítico; 

- E ainda para o MEI, ME e EPP, os quais são dispensados de elaboração do PCMSO, o 
relatório analítico não será exigido; 

- De acordo com o item 7.5.19 da NR 07, na nova redação, não haverá emissão de Atestado 
de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, visto que, para cada exame clínico ocupacional 
realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional; 

- O Médico do Trabalho emitirá o ASO para cada exame clínico realizado. Tal exame deve ser 
fornecido ao empregado, mas somente será fornecido em meio físico quando solicitado pelo 
mesmo, logo, percebe-se que o ASO será no formato eletrônico (Item 7.5.19 da NR 07). 

Por último, importante ressaltar que acima foram listadas apenas algumas das principais 
alterações, porém é indicada a leitura completa da nova redação da Norma Regulamentadora 
n° 07, dada pela Portaria SPREV/ME n° 6.734/2020. 

Posto isto, os arquivos já podem ser gerados nesta atualização do Sistema de Folha.  

ATT 

Suporte Técnico – Fone:11-2958-4392-suporte@syspel.com.br  


