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eSocial – Saúde e Segurança do Trabalhador
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• Os eventos de SST do eSocial 
irão substituir os seguintes 
formulários legais:

o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP),

o Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) e 

o Livro Registro de Empregado 
(LRE)

• Permanece a obrigatoriedade 
de elaborar:

o Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional 
(PCMSO), 

o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) 

o Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho 
(LTCAT). 

Ausência de precedentes para a transmissão das informações
por meio eletrônico.

Ausência de interface entre os sistemas de folha de
pagamentos e de SST.

Mudança das práticas atuais com relação à prazos e
procedimentos.

Definição de papéis e responsabilidades quando se tratar de
SESMT terceirizado.

Importante destacar que além dos eventos de SST existem dados em outros
eventos que serão utilizados para compor as informações exigidas nas
obrigações atuais.

Dentre os principais desafios destacamos:



Confidencial - Todos os direitos reservados 

Cronograma oficial
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Cronograma estimado de faseamento – a confirmar
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O governo está avaliando se manter o cronograma de SST é prioritário frente à conclusão dos eventos de IRRF e implementação da 
solução sistêmica e operacional para geração das guias relativas ao FGTS.

jul/19 set/19

S-2210 
“Comunicação de Acidente 

de Trabalho”

S-2221 
“Exame Toxicológico do 
Motorista Profissional”

S-1060 
“Tabela de Ambientes de 

Trabalho” S-2220 
“Monitoramento da Saúde 

do Trabalhador” 

S-2240
“Condições Ambientais do 

Trabalho – Fatores de 
Risco”

S-2245 
“Treinamentos e 
Capacitações”



Eventos de 
Segurança



Confidencial - Todos os direitos reservados 

S-1060 - “Tabela de Ambientes de Trabalho”

5

► Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Ambientes de Trabalho do

empregador/contribuinte/órgão público. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação do

evento de Condições Ambientais do Trabalho. Devem ser informados os ambientes de trabalho da empresa em que

há trabalhadores exercendo atividades;

► Prazo de envio: o evento Tabela de Ambientes de Trabalho deve ser enviado antes dos eventos “S-2240 – Condições

Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco - Início” e “S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho)”.

► Tratando-se de ambiente de trabalho localizado no exterior, essa condição deve constar na descrição do ambiente.

Conceito do evento

• Ausência de descrição dos ambientes de trabalho onde existem riscos 

ambientais

• Dados do ambiente - estabelecimento de terceiros

Pontos de 
Atenção
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S-2210 - “Comunicação de Acidente de Trabalho”
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► Evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo empregador/contribuinte/órgão público, ainda que

não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais;

► Prazo de envio: a comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da

ocorrência e, em caso de morte, de imediato; e

► O evento está vinculado a Tabela 24 – Codificação de Acidente de Trabalho.

► Em caso de acidente ocorrido no exterior, o campo {codCNES} pode ser preenchido com o Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saúde (CNES) correspondente ao SESMT da matriz do empregador no Brasil e os campos do

grupo [emitente] com as informações relativas ao médico coordenador do PCMSO do Brasil.

Conceito do evento

• Ausência de informações em ambiente sistêmico

• Emissão de CAT em atraso

• Ausência de emissão (acidentes de baixa gravidade)

Pontos de 
Atenção
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S-2240 - “Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco”
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► Evento utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo empregador, indicando a prestação de

serviços, pelo trabalhador ou estagiário, nos ambientes descritos no evento S-1060, bem como para informar a

exposição aos fatores de risco descritos na Tabela 23 - Fatores de Risco Ambientais e o exercício de atividades

enquadradas na legislação como insalubres, perigosas ou especiais descritas na Tabela 28 – Atividades Insalubres,

Perigosas e/ou Especiais. Também é informado nesse evento se a exposição aos fatores de risco (combinada ou não

com as atividades descritas) cria condições de insalubridade ou periculosidade no ambiente de trabalho, bem como

enseja o dever de recolhimento do adicional para financiamento da aposentadoria especial; e

► Prazo de envio: até o dia 07 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou do

ingresso/admissão do trabalhador.

► Em caso de registros de ambientes de trabalho localizados no exterior, os campos do grupo {respReg} deverão ser

preenchidos com as informações do responsável pelo PPRA no Brasil.

Conceito do evento

• Adicionais – Ausência de pagamentos ou pagamento indevidos 

• Prorrogação de jornada em ambientes insalubres – “Reforma”

• PPRA x LTCAT – Conclusões divergentes para aposentadoria especial

• Informações relativas a EPC e EPI

Pontos de 
Atenção
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Tabela 23 – Fatores de Riscos Ambientais 
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A duplicação de alguns fatores de risco ocorre em virtude da divergência de 
metodologias e/ou procedimentos previstos nas legislações previdenciárias e 
trabalhistas para análise e avaliação de tais fatores de risco como podemos 
exemplificar:

Físicos
• ‘01.01.002’ - “Ruído contínuo ou intermitente” (legislação previdenciária) 

‘01.01.021’ - “Ruído contínuo ou intermitente” (legislação trabalhista), e 
• ‘01.01.018’ - “Temperaturas anormais (calor)” (legislação previdenciária) 

‘01.01.023’ - “Temperaturas anormais (calor)” (legislação trabalhista), 

Assim, sempre que prestada a informação de tais fatores de risco, será necessário 
utilizar os dois códigos, observando a legislação de regência.

Legislação trabalhista:

Normas Regulamentadoras
estabelecidas pelo Ministério
do Trabalho

Legislação previdenciária:

Anexo IV do Decreto 3.048/99 -
Classificação dos Agentes
NocivosErgonômicos – Mobiliário e Equipamentos  

• 04.02.002 > Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste 

Ergonômicos – Psicossociais / Cognitivos 
• 04.05.001 > Excesso de situações de estresse 
• 04.05.010 > Insatisfação no trabalho 
• 04.05.011 > Falta de autonomia no trabalho 

Mecânicos / Acidentes 
• 05.01.001 > Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
• 05.01.018 > Animais domésticos  
• 05.01.028 > Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 

Pontos de Atenção
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S-2245 - “Treinamentos, Capacitações e Exercícios Simulados”
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► Serão prestadas informações sobre os treinamentos, capacitações e exercícios simulados realizados, bem como

informações dos trabalhadores autorizados a realizar intervenções em instalações elétricas e em máquinas e

equipamentos, conforme Tabela 29 “Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações”;

► Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da finalização do treinamento, capacitação ou exercício

simulado; e

► Fundamentação: Parágrafo único do artigo 41 da CLT “Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador,

deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a

férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.

Conceito do evento

• Informar a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) referente à

formação do profissional responsável pelo treinamento, capacitação

e/ou exercício simulado

Pontos de 
Atenção



Eventos de 
Saúde
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S-2220 - “Monitoramento da Saúde do Trabalhador”
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► Evento detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador (avaliações clínicas), durante

todo o vínculo laboral com o empregador/contribuinte/órgão público, por trabalhador, no curso do vínculo ou do

estágio, bem como os exames complementares aos quais foi submetido, com respectivas datas e conclusões;

► Prazo de envio: até o dia 7 do mês subsequente ao da realização do correspondente exame; e

► A substituição da Terminologia Unificada em Saúde Suplementar (tabela TUSS) pela Tabela 27 - Procedimentos

Diagnósticos.

► Em caso de exames realizados no exterior, os campos dos grupos {medico} e {respMonit} deverão ser preenchidos

com as informações do médico coordenador do PCMSO no Brasil, o que não configura homologação do atestado.

Conceito do evento

• ASO periódico - Realização em atraso

• Licença maternidade seguida de férias

• Resultados de monitoração biológica x Resolução CFM

• Estagiários - aplicação da legislação relacionada à SST 

Pontos de 
Atenção
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S-2221 - “Exame Toxicológico do Motorista Profissional”
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► Registrar as informações relativas ao exame toxicológico realizado pelo motorista profissional;

► Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da obtenção do resultado; e

► Alteração introduzida pela Nota de Documentação Evolutiva nº 01/2018, versão 2.0, publicada em 14/09/2018,

conforme os leiautes anteriores essa informação era reportada no evento S-2200 “Cadastramento Inicial do Vínculo

e Admissão/Ingresso de Trabalhador”.

Conceito do evento

• Ausência de realização e controle dos exames toxicológico

(obrigatório na admissão), podendo ser recusado no desligamento do

trabalhador.

Pontos de 
Atenção



Afastamento 
temporário
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S-2230 - “Afastamento temporário”
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► Embora não esteja definido como evento de Segurança e Saúde no Trabalho, é utilizado para informar os

afastamentos temporários dos trabalhadores, por quaisquer motivos elencados na Tabela 18 “Motivos de

Afastamento” bem como eventuais alterações e prorrogações.

► Prazo de envio, dentre outros:

 Até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua ocorrência:

 Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho ou doença decorrente do trabalho com duração
não superior a 15 (quinze) dias

 Afastamento temporário ocasionado por acidente de qualquer natureza ou doença não relacionada ao trabalho,
com duração entre 3 (três) e 15 (quinze) dias

 Demais afastamentos

Conceito do evento

• Cumprimento e controle dos prazos

• Justificativa no ponto eletrônico x informação de afastamento

• Informações retroativas

Pontos de 
Atenção
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S-2230 - “Afastamento temporário”
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► Embora não esteja definido como evento de Segurança e Saúde no Trabalho, é utilizado para informar os

afastamentos temporários dos trabalhadores, por quaisquer motivos elencados na Tabela 18 “Motivos de

Afastamento” bem como eventuais alterações e prorrogações.

► Prazo de envio, dentre outros:

 Até o 16º dia da sua ocorrência (desde que não ultrapasse o dia 7 (sete) do mês subsequente)

 Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, ou doença com
duração superior a 15 (quinze) dias;

 Afastamentos temporários ocasionados pelo mesmo acidente ou doença, que ocorrerem dentro do prazo de 60
(sessenta) dias e totalizar, na somatória dos tempos, duração superior a 15 (quinze) dias, independentemente
da duração individual de cada afastamento, devem ser enviados, isoladamente,

Conceito do evento

• Cumprimento e controle dos prazos

• Justificativa no ponto eletrônico x informação de afastamento

• Informações retroativas

Pontos de 
Atenção



Fiscalização
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Top 15 mais fiscalizadas em 2018
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O governo tem demonstrado claramente que estamos em uma nova era denominada eSocial e que está muito bem preparado no que diz respeito à
Fiscalizações e autuações eletrônicas e presenciais. Somente em 2018 no Estado de São Paulo foram realizadas 30.863 fiscalizações em SST.

1. Deixar de garantir a elaboração e efetiva 
implementação do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

2. Deixar de submeter o trabalhador à exame 
médico admissional

3. Deixar de instalar sistemas de segurança 
em zonas de perigo de máquinas e/ou 
equipamentos

4. Deixar de elaborar e ou de implementar o 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PRRA)

5. Deixar de submeter o trabalhador a exame 
médico periódico

6. Deixar de fornecer aos empregados 
gratuitamente EPI adequado ao risco em 
perfeito estado de conservação e 
funcionamento

7. Permitir que o trabalhador assuma suas 
atividades antes de ser submetido a 
avaliação clínica integrante do exame 
médico admissional

8. Deixar de instalar proteções fixas e ou 
móveis com dispositivos de 
intertravamento em transmissões de força 

9. Deixar de adotar medidas de prevenção de 
incêndios e ou adotar em desacordo com a 
legislação estadual e ou normas técnicas 
aplicáveis

10. Deixar de realizar no exame médico 
ocupacional exames complementares de 
acordo como disposto na NR7

11. Deixar de exigir o uso de equipamentos de 
proteção individual

12. Deixar de identificar os riscos na etapa de 
reconhecimento de riscos do PPRA

13. Providenciar a emissão do atestado de 
Saúde Ocupacional sem o conteúdo mínimo 
previsto na NR7

14. Deixar de disponibilizar local apropriado 
para vestiário ou deixar de dotar o vestiário 
de armários individuais ou deixar de 
observar a separação de sexo do vestiário

15. Deixar de conferir ao Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional o caráter de 
Prevenção rastreamento e diagnóstico 
precoce dos agravos à Saúde relacionados 
ao trabalho 

Fonte: Secretaria de Inspeção do Trabalho



Dúvidas

?
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Contatos

Tatiana Carmona | Diretora Executiva | 
People Advisory Services 
Office: +55 11 2573 3740
tatiana.carmona@br.ey.com 

Rosana Pascale | Gerente | 
People Advisory Services 
Office: +55 11 2573 4170
rosana.pascale@br.ey.com 
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