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ARTIGO DE REVISÃO

básicas e de suas famílias. O acidente do trabalho 
está coberto pela Previdência Social, onde a 
manutenção do sistema da seguridade social está 
descrito na nossa Constituição. A interação entre a 
empresa e a Previdência Social promove a proteção 
efetiva da saúde do trabalhador, da sua família e da 
sociedade como um todo. 

ABSTRACT
  
We conducted a literature survey of the 

qualitative approach, addressing the relationship 
between Social Security and the problems related to 
work accidents. It were revised a few concepts about 
the types of security today in our country, allowing 
an analysis of which is security. Social Security is a 
set of principles, rules and institutions designed to 
establish a system of social protection to individuals 
against contingencies that prevent them from 
providing for their basic personal needs and their 
families. The accident at work is covered by Social 
Security, where the maintenance of the social 
security system is described in our Constitution. The 
interaction between the company and Welfare 
promotes the effective protection of workers' health, 
their family and society as a whole. 

INTRODUÇÃO

A legislação define acidente do trabalho como 
aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho, a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. Por sua vez doença do 
trabalho será  qualquer das chamadas doenças 
profissionais, inerentes a determinados ramos de 

A relação entre a previdência social e o acidente de trabalho: 
como está a nossa realidade?

 The relationship between social security and work accident: 
how is our reality? 

 
 

 Palavras-chave: acidente de trabalho, Previdência Social, legislação. 
 Key words: work accident, Social Security, legislation. 

 
1 Marcos Nascimento e Silva

2Sylvio Costa Junior
3Aniella Moreira da Silva

4Saulo Duarte Passos

1 
Mestrando em Ciências da Saúde da Faculdade 

de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São 
Paulo, Brasil. 

2 Mestre em Saúde da Família, Universidade 
Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brasil. 

3
 Residência em Clinica Médica, Hospital 

Pitangueiras, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 
4
 Professor Associado do Departamento de 

Pediatria da FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 
. 
Endereço para correspondência: 
Marcos Nascimento e Silva - CEREST - Rua 

Fausto Leônidas Bocchino, nº 250. Jardim Paulista I 
- Jundiaí / SP CEP 13208.330. 

e-mail: marcos.minas.gerais@hotmail.com 
Telefone:(11) 98065-4514. 

Não há conflito de interesses. 
Artigo ainda não publicado na íntegra. 

Artigo recebido em: 12 de Fevereiro de 2013. 
Artigo aceito em: 21 de Junho de 2013. 

RESUMO

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica com 
caráter qualitativo, a qual abordou a relação entre a 
Previdência Social e os problemas relacionados ao 
acidente de trabalho. Foram revistos alguns 
conceitos sobre os tipos de previdência existentes 
atualmente em nosso país, permitindo uma análise 
do que é seguridade. A Seguridade Social é um 
conjunto de princípios, de regras e de instituições, 
destinado a estabelecer um sistema de proteção 
social aos indivíduos contra contingências que os 
impeçam de prover as suas necessidades pessoais 
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atividade e relacionadas em ato do Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, bem como a doença 
resultante das condições especiais ou excepcionais 
em que o trabalho for realizado, desde que 

1
diretamente relacionada com a atividade exercida . 

Aproximadamente 700 mil casos de acidentes de 
trabalho são registrados em média no Brasil 
anualmente, sem contar os casos que não 
notificados. O país gasta cerca de R$ 70 bilhões com 

2
esse tipo de acidente anualmente . 

Gráfico  : Acidentes de Trabalho registrados 
2006-2010

FONTE: Ministério da Previdência Social. 
Disponível em: http://www.previdência.gov.br/ 
conteudodinamico.php?id=423. Acesso em 
30/01/2013.

O Ministério da Previdência Social divulgou em 
2010 dados estatísticos de Acidentes de Trabalho 
que indicam, em comparação com os dos anos de 
2009 e 2008, uma pequena redução no número de 
acidentes de trabalho registrados. O número total de 
acidentes de trabalho registrados no Brasil caiu de 
755.980 casos em 2008 para 733.365 em 2009, até 

3chegar ao patamar atual, de 701.496 acidentes .  
O Estado do São Paulo registrou 242.271 

acidentes de trabalho, sendo que desse total houve 
710 mortes. Participa com 34,53% do total de 

4acidentes de trabalho no país . 
Os acidentes mais frequentes são os que causam 

fraturas, luxações, amputações e outros ferimentos. 
Em segundo lugar aparecem os casos de lesões por 
esforço repetitivo e Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), que 
incluem dores nas costas. Em terceiro lugar, 
a p a r e c e m  o s  t r a n s t o r n o s  m e n t a i s  e 
comportamentais, como episódios depressivos, 

4estresse e ansiedade . 

Seguridade Social

A Seguridade Social é um conjunto de princípios, 
de regras e de instituições, destinado a estabelecer 
um sistema de proteção social aos indivíduos contra 
contingências que os impeçam de prover as suas 
necessidades pessoais básicas e de suas famílias, 
integrado por ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, visando assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. A seguridade social é um direito 
social garantido no artigo 6º da Carta Magna de 
1988. A competência para legislar sobre a seguridade 
social é privativa da União, conforme preceitua o art. 

522, XXIII, da Constituição de 1988 . 
Um dos seus anseios é universalizar a 

participação nos planos previdenciários. Para tanto, 
será necessária a contribuição do segurado, por outro 
lado, não se fala em universalidade da cobertura, já 
que nenhum benefício ou serviço pode ser criado, 
estendido ou majorado sem a correspondente fonte 
de custeio total. 

Tipos de Seguridade Social
Da saúde

Com o advento da Constituição de 1988, a saúde 
foi colocada como um tipo de seguridade social. No 
artigo 196 a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. A saúde é garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco e 
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. A execução das 
ações de saúde pode ser realizada diretamente pelo 
Estado ou de forma complementar através de 
terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, 
conforme o artigo 199. O artigo 198 fala sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), que é um conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações públicas, e instituições privadas de forma 
complementar. 

É baseada na descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo; o atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas e a participação da comunidade. 

 A Lei nº 8.080/90 é a principal norma que trata da 
saúde. O artigo 2º da Lei nº 8.212/91 relata que a 
saúde é garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças 
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e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. A saúde pública é gratuita, 
independentemente de ser o paciente contribuinte ou 
não da seguridade social, o sistema de saúde será 
financiado pelo orçamento da seguridade social, 
além de outras fontes (artigo 198, § 1º da 
Constituição). 

Da Assistência Social

A assistência social foi inserida na Constituição 
de 1988 nos artigos 203 e 204, e encontra-se 
regulamentada pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS). É uma política social 
destinada a atender às necessidades básicas dos 
indivíduos, traduzidas em proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à 
pessoa portadora de deficiência. As prestações de 
assistência social são destinadas aos indivíduos sem 
condições de prover o seu próprio sustento de forma 
permanente ou provisória, independentemente de 

5
contribuição à seguridade social . 

Wladimir Novaes Martins define a assistência 
social como "um conjunto de atividades particulares 
e estatais direcionadas para o atendimento dos 
hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em 
pequenos benefícios em dinheiro, assistência à 
saúde, fornecimento de alimentos e outras pequenas 
prestações. Não só complementa os serviços da 
Previdência Social, como a amplia, em razão da 
natureza da clientela e das necessidades providas”. A 
principal característica da assistência social é ser 
prestada gratuitamente aos necessitados. As ações 
governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com os recursos dos orçamentos dos entes 
federativos e mediante o recolhimento das 
contr ibuições previstas no art igo 195 da 

5Constituição, sem prejuízo de outras fontes . 

Da Previdência Social

A previdência social é um seguro coletivo, 
público, compulsório, destinado a estabelecer um 
sistema de proteção social, mediante contribuição, 
que tem por objetivo proporcionar meios 
indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua 
família, quando ocorrer certa contingência prevista 
em lei. Wladimir Novaes Martinez conceitua a 
previdência social "como a técnica de proteção 
social que visa propiciar os meios indispensáveis à 
subsistência da pessoa humana – quando esta não 

pode obtê-los. Consistem uma forma de assegurar ao 
segurado, com base no princípio da solidariedade, 
benefícios ou serviços quando seja atingido por uma 
contingência social. O artigo 201 da Constituição 
Federal dispõe que a previdência social será 
organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados os 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, nos termos da lei, e atenderá à: 

a) Proteção à maternidade, especialmente à 
gestante. 

b) Proteção ao trabalhador em situação de 
desemprego involuntário. 

c) Cobertura de eventos de doença, invalidez, 
morte e idade avançada. 

d) Salário-família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda. 

e) Pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiros e dependentes. 

As principais regras estão disciplinadas na Lei nº 
8.213/91, que trata dos benefícios previdenciários e 
regulamenta o caput do artigo 201 da Carta Magna, e 
na Lei nº 8.212/91, que dispõe sobre o custeio da 
seguridade social. Merece destaque também o 
Decreto nº 3.048/99, que trata do Regulamento da 
Previdência Social. 

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a 
relação entre a Previdência Social e os problemas 
relacionados ao acidente do trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. É 
considerado acidente do trabalho, 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 e da 
Previdência Social; a doença do trabalho, assim 
entendida a adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e 

6com ele se relacione diretamente . 
Não é considerada como doença do trabalho a 

doença degenerativa; a inerente a grupo etário; a que 
não produza incapacidade laborativa; a doença 
endêmica adquirida por segurado habitante de região 
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em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que 
é resultante de exposição ou contato direto 
determinado pela natureza do trabalho. 

São equiparados a acidente do trabalho aquele 
evento ligado ao trabalho que, embora não tenha sido 
a causa única, haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado, para redução ou perda da sua 
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que 
exija atenção médica para a sua recuperação. 
Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário 
do trabalho, em consequência de ato de agressão, 
sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; ofensa física intencional, 
inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao trabalho; ato de imprudência, de 
negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; ato de pessoa privada do 
uso da razão; desabamento, inundação, incêndio e 
outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; 
a doença proveniente de contaminação acidental do 

7empregado no exercício de sua atividade . 
O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora 

do local e horário de trabalho na execução de ordem 
ou na realização de serviço sob a autoridade da 
empresa; na prestação espontânea de qualquer 
serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 
proporcionar proveito; em viagem a serviço da 
empresa, inclusive para estudo quando financiada 
por esta dentro de seus planos para melhor 
capacitação da mão de obra, independentemente do 
meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 
propriedade do segurado; no percurso da residência 
para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 
veículo de propriedade do segurado; nos períodos 
destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no 
local do trabalho ou durante este, também é 
considerado como acidente de trabalho. 

A perícia médica da Previdência Social 
considerará caracterizada a natureza acidentária da 
incapacidade quando constatar ocorrência de nexo 
técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, 
decorrente da relação entre a atividade da empresa e 
a entidade mórbida motivadora da incapacidade 
elencada na Classificação Internacional de Doenças 
- CID, em conformidade com o que dispuser o 
regulamento. A empresa poderá requerer a não 
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja 
decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da 
empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos 
da Previdência Social. 

A empresa deverá comunicar o acidente do 
trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de 
imediato, à autoridade competente, sob pena de 
multa variável entre o limite mínimo e o limite 
máximo do salário de contribuição, sucessivamente 
aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada 
pela Previdência Social. Desta comunicação 
receberão cópia fiel o acidentado ou seus 
dependentes, bem como o sindicato a que 
corresponda a sua categoria.  Na falta de 
comunicação por parte da empresa, podem 
formal izá - la  o  p rópr io  ac iden tado ,  seus 
dependentes, a entidade sindical competente, o 
médico que o assistiu ou qualquer autoridade 
pública, não prevalecendo nestes casos o prazo 
citado acima, porém, tal fato não exime a empresa de 

7responsabilidade pela falta da comunicação . 
O segurado que sofreu acidente de trabalho tem 

garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a 
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, 
após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
independentemente da percepção de auxílio-
acidente. Observa-se, que somente terá direito à 
estabilidade quando o afastamento perdurar por mais 
de 15 dias. 

CONCLUSÕES

O acidente do trabalho está coberto pela 
Previdência Social, onde a manutenção do sistema 
da seguridade social está descrito na nossa 
Constituição. Saber identificar o acidente do 
trabalho é de vital importância para garantir os 
direitos do trabalhador. Entretanto a variedade de 
definições de acidente de trabalho é decorrente da 
sua caracterização e dependem da ótica de quem o 
define. 

Atualmente, devemos apreciar os acidentes de 
trabalho impostos por tragédias que aconteceram 
recentemente em nosso país. Neste contexto, não 
podemos esquecer-nos dos trabalhadores das casas 
noturnas. O acidente da Boate Kiss, onde morreram 
mais de 230 pessoas por inalação de fumaça, na 
cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do 
Su l  a inda  aca r re t a ra  consequênc ias  aos 
t rabalhadores  com sequelas  pulmonares , 
ocasionando assim, uma elevação para o sistema da 
previdência8.

Nenhuma definição de acidente satisfaz todas as 
pessoas interessadas nas suas causas e medidas de 
prevenção. O conceito da previdência baseia-se 
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exclusivamente no prejuízo físico sofrido no 
trabalho, oferece a compensação e indenização ao 
acidentado; não promove a prevenção dos acidentes. 

  Apesar de algumas divergências 
com relação à correta caracterização de acidente de 
trabalho, a interação entre a empresa e a Previdência 
Social promove a proteção efetiva da saúde do 
trabalhador, da sua família e da sociedade como um 
todo e novos olhares devem ser impostos.
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