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Introdução 

 

A Wise System disponibiliza este e-book com o objetivo de orientar os clientes Sigo® w3 sobre quais 

informações deverão ser preenchidas e parametrizadas no sistema para viabilizar a geração dos eventos 

de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), além de sinalizar onde essas informações se encontram no 

sistema e quais são as suas regras de validação. 

Este e-book está sendo disponibilizado com as principais orientações necessárias para auxiliar os 

clientes quanto as informações do eSocial no Sigo® w3, tirando dúvidas e ajudando nas validações dos 

eventos de SST. 

Sempre que o Sigo® w3 receber ajustes em atendimento as novas publicações do Manual de 

Orientações e Leiautes do eSocial este e-book sofrerá atualizações. 
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S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho 

 Conceito do evento: 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.  

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 

concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos seus 

empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No caso de 

servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da informação é 

facultativo. 

Prazo de Envio: O evento Tabela de Ambientes de Trabalho deve ser enviado antes do evento “S-2240 – 

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

Trabalho”. 

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público, S-

1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos e S-1020 – Tabela de 

Lotações Tributárias. 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®w3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-1060 codAmb = Código 
Ambiente 

Em Empresa Cliente » 
Aba - Ambiente de 

Trabalho » Dentro do 
ambiente de trabalho » 

Código Ambiente. 

Preencher com o código 
atribuído pela empresa ao 

Ambiente de Trabalho. 
Validação: O código 

atribuído não pode conter a 
expressão "eSocial" nas 7 
(sete) primeiras posições. 

Obrigatório 

S-1060 iniValid = Data PPRA Em Empresa Cliente » 
Aba - Mapeamento de 
Riscos » Mapeamento 
de riscos » Data PPRA 

Preencher com o mês e ano 
de início da validade das 

informações prestadas no 
evento, no formato AAAA-
MM. Validação: Deve ser 
uma data válida, igual ou 

posterior à data de início de 
obrigatoriedade deste 

evento para o empregador 
no eSocial, no formato 

AAAA-MM. 

Obrigatório 
 
 

S-1060 nmAmb = Descrição Em Empresa Cliente » 
Aba - Ambiente de 

Trabalho » Dentro do 
ambiente de trabalho » 

Descrição 

Informar o nome do 
ambiente de trabalho. 

 

Obrigatório 
 

S-1060 dscAmb = Descrição 
Completa do 
Ambiente de 

Trabalho 

Em Empresa Cliente » 
Aba - Ambiente de 

Trabalho » Dentro do 
ambiente de trabalho » 
Descrição Completa do 
Ambiente de Trabalho 

Descrição do ambiente de 
trabalho. 

Obrigatório 
 

S-1060 localAmb = 
Estabelecimento 

Em Empresa Cliente » 
Aba - Ambiente de 

Trabalho » Dentro do 
ambiente de trabalho » 

Estabelecimento 

Preencher com uma das 
opções: 1 - Estabelecimento 
do próprio empregador; 2 - 

Estabelecimento de 
terceiros; 3 - Prestação de 
serviços em instalações de 
terceiros não consideradas 
como lotações dos tipos 03 
a 09 da Tabela 10. Valores 

Obrigatório 
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Válidos: 1, 2, 3. 

S-1060 codLotacao = Código 
Lotação Tributaria 

Em Empresa Cliente » 
Aba - Ambiente de 

Trabalho » Dentro do 
ambiente de trabalho » 

Código Lotação 
Tributaria 

Informar o código atribuído 
pela empresa para a lotação 

tributária.  Validação: 
Preenchimento obrigatório 
e exclusivo se {localAmb} = 
[2]. Se informado, deve ser 
um código existente em S-
1020 - Tabela de Lotações 
Tributárias com o campo 

{tpLotacao} = 
[03,04,05,06,07,08,09]. 

Obrigatório para 
Tipo de 

Estabelecimento de 
Terceiros 

 

Notas: 

1 - A definição dos ambientes de trabalho e suas delimitações são de responsabilidade do 

empregador/contribuinte/órgão público, devendo a descrição ser objetiva e permitir a identificação das fontes 

geradoras, possíveis trajetórias e medidas de controle dos riscos. As medidas de controle não incluem os EPIs, que 

serão informados em campo próprio do evento S-2240. 

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

ambiente. 

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho  

 

Conceito do evento: 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.  

Quem está obrigado: O empregador, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte concedente de estágio, o 

sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores 

vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No caso de servidores vinculados ao Regime 

Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da informação é facultativo.  

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.  

Pré-requisitos: envio dos eventos S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho, S-2200 - Cadastramento 

Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador e S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo 

Emprego/Estatutário – Início. 

 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®W3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-2210 cpfTrab = Número do 
CPF 

Em Funcionários » 
Aba – Geral » 

Número do CPF 

Preencher com o número 
do CPF do trabalhador. 
Validação: Deve ser um 

CPF válido 

Obrigatório 
 

S-2210 nisTrab = NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Aba – Geral » NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Preencher com o Número 
de Identificação Social - 

NIS, o qual pode ser o PIS, 
PASEP ou NIT. Validação: 

O preenchimento é 
obrigatório, exceto se o 
código de categoria do 
trabalhador for igual a 

[901, 903, 904]. 

Obrigatório exceto para: 
Estagiário; 

Bolsista, nos termos da lei 
8958/1994 ; Participante 

de curso de formação, 
como etapa de concurso 
público, sem vínculo de 

emprego/estatutário 
 

S-2210 matricula = Número 
de Matricula 
Atribuída ao 

Em Funcionários » 
Aba – Registro de 

Admissões » Dentro 

Matrícula atribuída ao 
trabalhador pela empresa 

ou, no caso de servidor 

Obrigatório, exceto se o 
trabalhador não está 

sujeito ao evento S-2200, 
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Trabalhador do Registro de 
Admissão » Número 

de Matricula 
Atribuída ao 
Trabalhador 

público, a matrícula 
constante no Sistema de 

Administração de 
Recursos Humanos do 
órgão. Validação: Deve 

corresponder à matrícula 
informada pelo 

empregador no evento S-
2200 do respectivo vínculo 

trabalhista. Se o 
trabalhador não está 

sujeito a esse evento (S-
2200), a matrícula não 

deve ser informada, 
porém, o trabalhador deve 

ter sido registrado como 
TSVE - Trabalhador Sem 

Vínculo de 
Emprego/Estatutário, 

através do evento S-2300. 

verificar regra de 
validação. 

 

S-2210 codCateg = Código da 
Categoria do 
Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Dados Pessoais 
>> Marcar a opção 

Sem Vínculo » 
Código da Categoria 

do Trabalhador 

Preencher com o código 
da categoria do 

trabalhador, conforme 
Tabela 01. Validação: Só 

informar se o trabalhador 
tiver sido registrado como 

TSVE - Trabalhador Sem 
Vínculo de 

Emprego/Estatutário, 
através do evento S-2300. 
Não informar nos demais 
casos. Se informado, deve 

existir na Tabela de 
Categorias de 

Trabalhadores (Tabela 01) 

Obrigatório para 
trabalhadores registrados 
como TSVE (Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário) 

 

S-2210 dtAcid = Data 
Acidente 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Data 
Acidente 

Data do Acidente.  
Validação: Deve ser uma 

data válida, igual ou 
anterior à data atual e 

igual ou posterior à data 
de admissão do 

trabalhador e à data de 
início da obrigatoriedade 

deste evento para o 
empregador no eSocial. Se 

{tpCat} = [2,3] deve ser 
informado valor igual ao 
preenchido no evento de 

CAT anterior, quando 
informado em 

{nrRecCatOrig}. 

Obrigatório 
 

S-2210 tpAcid = Tipo de 
Acidente de Trabalho 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Tipo de 
Acidente de 

Trabalho 

Tipo de Acidente de 
Trabalho, conforme Tabela 

24. Preencher com 
números e pontos. 

Validação: Dever ser um 
código da Tabela 24 - 

Codificação de Acidente 
de Trabalho. 

Obrigatório 
 

S-2210 hrAcid = Horário do 
Acidente (Campo ao 

lado da Data 
Acidente) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

Hora do Acidente, no 
formato HHMM. 

Validação: Preenchimento 
obrigatório se {tpAcid} <> 

Obrigatório, exceto em 
casos de doença 

ocupacional onde esse 
campo não deverá ser 
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do CAT » Horário do 
Acidente 

[2.0.01, 2.0.02, 2.0.03, 
2.0.04, 2.0.05, 2.0.06, 

4.0.01, 4.0.02]. Se 
informada, deve estar no 
intervalo entre [0000] e 

[2359], criticando inclusive 
a segunda parte do 

número, que indica os 
minutos, que deve ser 

menor ou igual a 59. Se 
{tpCat} = [2,3] deve ser 

informado valor igual ao 
preenchido no evento de 

CAT anterior, quando 
informado em 

{nrRecCatOrig}. 

preenchido. 
 

S-2210 hrsTrabAntesAcid = 
Horas Trabalhadas 
Antes do Acidente 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Horas 
Trabalhadas Antes 

do Acidente 

Horas trabalhadas antes 
da ocorrência do acidente, 

no formato HHMM. 
Validação: Deve estar no 
intervalo entre [0000] e 

[9959], criticando inclusive 
a segunda parte do 

número, que indica os 
minutos, que deve ser 
menor ou igual a 59. 

Obrigatório 
 

S-2210 tpCat = Tipo de CAT Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Tipo de 
CAT 

Tipo de CAT, conforme 
opções abaixo: 1 - Inicial; 2 

- Reabertura; 3 - 
Comunicação de Óbito. 
Valores Válidos: 1, 2, 3. 

Obrigatório 
 

S-2210 indCatObito = Houve 
Óbito 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Houve 
Óbito 

Houve Óbito?  S - Sim;  N - 
Não.  Validação: Se o 

{tpCat} for igual a [3], o 
campo deverá sempre ser 
preenchido com [S]. Se o 
{tpCat} for igual a [2], o 

campo deverá sempre ser 
preenchido com [N].  
Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 
 

S-2210 dtObito = Data Óbito Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Data Óbito 

Data do óbito. Validação: 
Deve ser uma data válida, 

igual ou posterior a 
{dtAcid} e igual ou anterior 

à data atual. 
Preenchimento 

obrigatório e exclusivo se 
{indCatObito} = [S]. 

Obrigatório em casos de 
óbito 

 

S-2210 indComunPolicia = 
Houve Registro 

Policial? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Houve 
Registro Policial? 

Houve comunicação à 
autoridade policial? S - 
Sim; N - Não. Valores 

Válidos: S, N. 

Obrigatório 
 

S-2210 codSitGeradora = 
Situação Geradora do 
Acidente de Trabalho 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Situação 

Geradora do 
Acidente de 

Trabalho 

Preencher com o código 
da situação geradora do 
acidente ou da doença 
profissional, conforme 

Tabelas 15 ou 16. 
Validação: Deve ser um 

código existente na Tabela 
15 - Agente Causador / 

Obrigatório 
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Situação Geradora de 
Doença Profissional ou na 

Tabela 16 - Situação 
Geradora do Acidente de 

Trabalho. 

S-2210 iniciatCAT = A CAT foi 
Emitida por 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » A CAT foi 

Emitida por 

A CAT foi emitida por: 1 - 
Iniciativa do empregador; 

2 - Ordem judicial; 3 - 
Determinação de órgão 

fiscalizador. Valores 
Válidos: 1, 2, 3. 

Obrigatório 
 

S-2210 tpLocal = Tipo do 
Local do Acidente 

Em Funcionários »> 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Tipo do 
Local do Acidente 

Tipo de local do acidente: 
1 - Estabelecimento do 

empregador no Brasil; 2 - 
Estabelecimento do 

empregador no Exterior; 3 
- Estabelecimento de 

terceiros onde o 
empregador presta 

serviços; 4 - Via pública; 5 
- Área rural; 6 - 

Embarcação; 9 - Outros. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9 

Obrigatório 
 

S-2210 tpLograd = Tipo Em cadastro do 
funcionário » Aba - 

CAT » Dentro do 
CAT » Local do 
Acidente » Tipo 

Tipo de Logradouro, 
conforme tabela 20. 

Validação: Deve ser um 
código válido, existente na 

tabela 20 

Obrigatório 
 

S-2210 dscLograd = Endereço Em cadastro do 
funcionário » Aba - 

CAT » Dentro do 
CAT » Local do 

Acidente » 
Endereço 

Descrição do logradouro Obrigatório 
 

S-2210 nrLograd = Número Em cadastro do 
funcionário » Aba - 

CAT » Dentro do 
CAT » Local do 

Acidente » Número 

Número do logradouro. Se 
não houver número a ser 

informado, preencher com 
"S/N". 

Obrigatório 
 

S-2210 tpInsc = Tipo de 
Inscrição 

Em do cadastro do 
funcionário » Aba - 

CAT » Dentro do 
CAT » Local do 

Acidente » Tipo de 
Inscrição 

Preencher com o código 
correspondente ao tipo de 

inscrição do local onde 
ocorreu o acidente ou a 

doença ocupacional, 
conforme Tabela 05. 

Valores Válidos: 1, 3, 4. 

Obrigatório 
 

S-2210 nrInsc = Número 
Inscrição 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Número 

Inscrição 

Informar o número de 
inscrição do 

estabelecimento, de 
acordo com o tipo de 
inscrição indicado no 
campo {tpInsc}. Se o 

acidente ou a doença 
ocupacional ocorreu em 
local onde o trabalhador 
presta serviços, deve ser 
um número de inscrição 

pertencente à contratante 
dos serviços. Validação: 

Deve ser compatível com 
o conteúdo do campo 
{tpInsc}. Deve ser um 

Obrigatório 
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identificador válido, 
constante das bases da 
RFB, e: a) Se {tpLocal} = 

[1], deve constar na 
Tabela S-1005; b) Se 

{tpLocal} = [3], deve ser 
diferente dos 

estabelecimentos 
informados na Tabela S-
1005 e, se {tpInsc} = [1], 
diferente do CNPJ base 

indicado em S1000. 

S-2210 codParteAting = Parte 
do Corpo Atingida 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Parte do 

Corpo Atingida 

Preencher com o código 
correspondente a parte 

atingida, conforme Tabela 
13. Validação: Deve ser 
um código existente na 

Tabela 13 - Parte do corpo 
atingida 

Obrigatório 
 

S-2210 Lateralidade = Lado Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Parte do 
Corpo Atingida » 

Lado 

Preencher com: 0 - Não 
aplicável; 1 - Esquerda; 2 - 

Direita; 3 - Ambas. Nos 
casos de órgãos bilaterais, 
ou seja, que se situam dos 
lados do corpo, assinalar o 
lado (direito ou esquerdo). 

Exemplo: no caso de o 
órgão atingido ser uma 

perna, apontar qual foi a 
atingida (se a perna 
direita, se a perna 

esquerda, ou se ambas). 
Se o órgão atingido é 

único (como, por exemplo, 
a cabeça), assinalar este 

campo como não 
aplicável. Valores Válidos: 

0, 1, 2, 3. 

Obrigatório 
 

S-2210 
 

codAgntCausador = 
Agente Causador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Agente 
Causador 

Preencher com o código 
correspondente ao agente 

causador do acidente, 
conforme Tabelas 14 ou 
15. Validação: Deve ser 

um código válido, 
existente na Tabela 14 - 

Agente Causador do 
Acidente de Trabalho ou 

na Tabela 15 - Agente 
Causador / Situação 
Geradora de Doença 

Profissional. 

Obrigatório 
 

S-2210 dtAtendimento = 
Data Atendimento 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Data 
Atendimento 

Data do atendimento. 
Validação: Deve ser uma 

data válida, igual ou 
anterior à data atual. 

Obrigatório 
 

S-2210 hrAtendimento = 
Horário do 

Atendimento  
(Campo ao lado da 
Data Atendimento) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Horário do 
Atendimento 

Hora do atendimento, no 
formato HHMM. 

Validação: Deve estar no 
intervalo entre [0000] e 

[2359], criticando inclusive 
a segunda parte do 

Obrigatório 
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número, que indica os 
minutos, que deve ser 
menor ou igual a 59. 

S-2210 indInternacao = 
Houve Internação? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Houve 
Internação? 

Indicativo de Internação: S 
- Sim; N - Não. Valores 

Válidos: S, N 

Obrigatório 
 

S-2210 durTrat = Duração 
Estimado do 

Tratamento, em dias 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Duração 

Estimado do 
Tratamento, em 

dias 

Duração estimada do 
tratamento, em dias 

Obrigatório 
 

S-2210 indAfast = Deverá 
Afastar-se para o 

Tratamento? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Deverá 
Afastar-se para o 

Tratamento? 

Indicativo de afastamento 
do trabalho durante o 

tratamento:  S - Sim;  N - 
Não.  Valores Válidos: S, N. 

Validação: Se o campo 
{indCatObito} for igual a 

[S], o campo deve sempre 
ser preenchido com [N].nr 

Obrigatório 
 

S-2210 dscLesao = Descrição 
e Natureza da Lesão 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Descrição 
e Natureza da Lesão 

Preencher com a descrição 
da natureza da lesão, 
conforme Tabela 17. 

Validação: Deve ser um 
código existente na Tabela 
17 - Descrição da Natureza 

da Lesão. 

Obrigatório 
 

S-2210 codCID = CID - 
Classificação 

Internacional de 
Doenças 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » CID - 
Classificação 

Internacional de 
Doenças 

Informar o código na 
tabela de Classificação 

Internacional de Doenças - 
CID. Validação: Deve ser 

preenchido com 
caracteres alfanuméricos 

conforme opções 
constantes na tabela CID. 

Obrigatório 
 

S-2210 nmEmit = Nome do 
Médico(a) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Nome do 

Médico(a) 

Nome do médico/dentista 
que emitiu o atestado. 

Obrigatório 
 

S-2210 ideOC = Órgão de 
Classe 

Em Configurações 
do Sigo ® W3 » 

Usuários » Usuário 
Médico » Órg. 

Classe 
  

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Marcar 
como Atestado 

Externo » Órgão de 
Classe 

Órgão de classe: 1 - 
Conselho Regional de 
Medicina (CRM); 2 - 

Conselho Regional de 
Odontologia (CRO); 3 - 

Registro do Ministério da 
Saúde (RMS). Valores 

Válidos: 1, 2, 3. 

Obrigatório 
 

S-2210 nrOC = Número de 
Inscrição 

Em Configurações 
do Sigo ® W3 » 

Usuários » Usuário 

Número de Inscrição no 
órgão de classe 

Obrigatório 
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Médico » Número 
de Inscrição 

 
Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Marcar 
como Atestado 

Externo » Número 
de Inscrição 

S-2210 ufOC = UF Em Configurações 
do Sigo ® W3 » 

Usuários » Usuário 
Médico » UF 

 
Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 

do CAT » Marcar 
como Atestado 

Externo » UF 

Sigla da UF do órgão de 
classe. 

Opcional 
 

S-2210 nrRecCatOrig = 
Número de CAT de 

Origem 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba - CAT » Dentro 
do CAT » Número 
de CAT de Origem 

Informar o número do 
recibo da última CAT 
referente ao mesmo 

acidente/doença 
relacionada ao trabalho, 
nos casos: a) de CAT de 
reabertura; b) de óbito, 

quando houver CAT 
anterior.   Validação: Deve 
corresponder ao número 

do recibo do arquivo 
relativo à CAT informada 

anteriormente, 
pertencente ao mesmo 
trabalhador. A validação 
não deve ser realizada 

quando {dtAcid} for 
anterior a data de 

transferência no evento 
de admissão 

Obrigatório para casos de 
CAT de reabertura ou de 
comunicação de óbito. 

 

Notas: 

1 - Caso o acidente se refira a trabalhador que prestava serviço no ambiente de trabalho da empresa tomadora, a 

empresa prestadora deve informar o CNPJ/CNO/CAEPF do local do acidente, bem como informar o código do 

ambiente cadastrado na Tabela S-1060. 

2 - No eSocial, o número da CAT é o número do recibo deste evento. Este número deve ser utilizado para se fazer 

referência a uma CAT de origem, nos casos de reabertura.                                                                                                                                                                         

3 - Caso o acidente de trabalho resulte em afastamento do trabalhador, o empregador/contribuinte/órgão público 

deve também, obrigatoriamente, enviar o evento S-2230 - Afastamento Temporário. 

4 - No campo {hrsTrabAntesAcid} deverá ser registrado o número de horas decorridas desde o início da jornada de 

trabalho até o momento do acidente. No caso de doença do trabalho ou em situações em que o trabalhador não 

tenha iniciado sua jornada antes do acidente o campo deverá ser preenchido com 0000.                                                                                                                            

5 - No preenchimento do campo {tpCat} devem ser observadas as seguintes orientações quanto à adequada escolha 

do tipo de CAT a ser informado:                                                                                                                                                                                                     

- Inicial - refere-se à primeira comunicação do acidente ou doença do trabalho; 

- Reabertura - quando houver reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão (acidente ou 

doença comunicado anteriormente ao INSS);                                                                                                                                                                                               

- Comunicação de óbito - refere-se à comunicação do óbito, em decorrência de acidente do trabalho, ocorrido após 

a emissão da CAT inicial.                                                                                                                                                                                                                     

6 - No campo {dtAcid} deve ser informada a data em que o acidente ocorreu. No caso de doença, informar como 
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data do acidente a da conclusão do diagnóstico ou a do início da incapacidade laborativa, devendo ser consignada 

aquela que ocorrer primeiro. 

7 - A CAT deverá ser emitida para todo acidente ou doença relacionados ao trabalho, ainda que não haja 

afastamento ou incapacidade. 

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador  

 

Conceito do evento: o 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.  

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 

concedente de estágio e o sindicato de trabalhadores avulsos. No caso de servidores públicos não 

celetistas o envio da informação é facultativo.  

Prazo de envio: o evento deve ser enviado até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da realização do 

correspondente exame. Essa regra não altera o prazo legal para a realização dos exames, que deve 

seguir o previsto na legislação, sendo que somente o registro da informação no eSocial é permitido até o 

dia 07 (sete) do mês subsequente.  

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador” ou “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo Emprego/Estatutário – Início”. 

 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®W3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-2220 cpfTrab = Número 
do CPF 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Número do CPF 

Preencher com o número do 
CPF do trabalhador. Validação: 

Deve ser um CPF válido 

Obrigatório 
 

S-2220 nisTrab = NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
NIS 

(PIS/NIT/PASEP) 

Preencher com o Número de 
Identificação Social - NIS, o 

qual pode ser o PIS, PASEP ou 
NIT. Validação: O 

preenchimento é obrigatório, 
exceto se o código de categoria 
do trabalhador for igual a [901, 

903, 904]. 

Obrigatório exceto para: 
Estagiário; 

Bolsista, nos termos da lei 
8958/1994 ; Participante 

de curso de formação, 
como etapa de concurso 
público, sem vínculo de 

emprego/estatutário 
 

S-2220 matricula = 
Número de 

Matrícula Atribuída 
ao Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Número de 

Matrícula Atribuída 
ao Trabalhador 

Matrícula atribuída ao 
trabalhador pela empresa ou, 
no caso de servidor público, a 

matrícula constante no Sistema 
de Administração de Recursos 
Humanos do órgão. Validação: 
A matrícula deve corresponder 
à informada pelo empregador 

no evento S-2200 do 
respectivo vínculo trabalhista. 

Se o trabalhador não está 
sujeito a esse evento (S-2200), 

a matrícula não deve ser 
informada, porém, o 

trabalhador deve ter sido 
registrado como TSVE - 

Trabalhador Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário, através 

do evento S-2300 

Obrigatório, exceto se o 
trabalhador não está 

sujeito ao evento S-2200, 
verificar regra de 

validação. 
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S-2220 codCateg = Código 
da Categoria do 

Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Dados 

Pessoais » Marcar a 
opção Sem Vínculo 

» Código da 
Categoria do 
Trabalhador 

Preencher com o código da 
categoria do trabalhador, 

conforme Tabela 01. Validação: 
Só informar se o trabalhador 

tiver sido registrado como 
TSVE - Trabalhador Sem 

Vínculo de 
Emprego/Estatutário, através 

do evento S-2300. Não 
informar nos demais casos. Se 

informado, deve existir na 
Tabela de Categorias de 

Trabalhadores (Tabela 01) 

Obrigatório para 
trabalhadores registrados 
como TSVE (Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário) 

 

S-2220 tpExameOcup = 
Tipo de 

Atendimento 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 
» Incluir » Tipo de 

Atendimento 
 
 

Em Atendimento » 
Recepção » Novo 

Atendimento » 
Tipo de 

Atendimento 

Tipo do exame médico 
ocupacional, conforme opções 

abaixo:  0 - Exame médico 
admissional;  1 - Exame médico 

periódico, conforme NR7 do 
MTb e/ou planejamento do 

PCMSO;   
2 - Exame médico de retorno 

ao trabalho;  3 - Exame médico 
de mudança de função;  4 - 

Exame médico de monitoração 
pontual, não enquadrado nos 

demais casos;  9 - Exame 
médico demissional.  Valores 

Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 9. 
Validação: Se informado [0], 

não pode existir outro evento 
S-2220 para o mesmo vínculo 

com {dtAso} anterior. 

Obrigatório 
 

S-2220 dtAso = Data 
Atestado 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Liberação do ASO 

» Data Atestado 
 
 

Em Atendimento » 
Consultório » 

Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Liberação do ASO 

» Data Atestado 

Data de emissão do ASO. 
Validação: Deve ser uma data 
válida, igual ou anterior à data 

atual e igual ou posterior à 
data de início da 

obrigatoriedade deste evento 
para o empregador no eSocial. 

Obrigatório 
 

S-2220 resAso = Resultado Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Liberação do ASO 

» Resultado 
 

Em Atendimento » 
Consultório » 

Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Liberação do ASO 

» Resultado 

Resultado do ASO, conforme 
opções abaixo: 1 - Apto; 2 - 
Inapto. Valores Válidos: 1, 2 

Obrigatório 
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S-2220 dtExm = Data 
Realização 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 

Data Realização 
 

Em Atendimento » 
Consultório » 

Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 

Data Realização 

Data do exame realizado. 
Validação: Deve ser uma data 
válida, igual ou anterior à data 
do ASO informada em {dtAso} 

Obrigatório 
 

S-2220 procRealizado = 
Código 

Procedimento 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 

Código 
Procedimento 

 
Em Atendimento » 

Consultório » 
Dentro do 

Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 

Código 
Procedimento 

 
Importante: O Sigo 

® w3 irá trazer 
automaticamente 
os Procedimentos 
Diagnósticos do 

PCMSO para 
clientes que 
possuem o 

mapeamento de 
riscos finalizado. 

Código do procedimento 
diagnóstico constante da 

Tabela 27. Validação: Deve ser 
um código existente na Tabela 

27 - Procedimentos 
Diagnósticos 

Obrigatório 
 

S-2220 ordExame Importante: O Sigo 
® w3 irá trazer 

automaticamente a 
Ordem do Exame 
no momento da 

inclusão do 
atendimento. 

Ordem do Exame: 1 - Inicial; 2 - 
Sequencial. Valores Válidos: 1, 

2. 

 

S-2220 indResult = 
Resultado 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 

Resultado 
 

Em Atendimento » 
Consultório » 

Dentro do 
Atendimento » Aba 

Indicação dos Resultados: 1 - 
Normal; 2 - Alterado; 3 - 

Estável; 4 - Agravamento. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4. 

Obrigatório 
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- Procedimentos » 
Resultado 

S-2220 nmMed = 
Médico(a) 

Examinador(a) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » 

Médico(a) 
Examinador(a) 

 
Em Atendimento » 

Consultório » 
Dentro do 

Atendimento » 
Médico(a) 

Examinador(a) 

Preencher com o nome do 
médico emitente do ASO 

Obrigatório 
 

S-2220 nrCRM = Número Em Usuários » 
Dentro do Usuário 
Médico » Número 

Número de inscrição do 
médico emitente do ASO no 

Conselho Regional de Medicina 
(CRM). 

Obrigatório 
 

S-2220 ufCRM = UF Em Usuários » 
Dentro do Usuário 

Médico » UF ao 
lado do campo 

Número 

Preencher com a sigla da UF de 
expedição do CRM. Validação: 

Deve ser uma UF válida. 

Obrigatório 
 

S-2220 nmResp = 
Médico(a) 

Coordenador(a) 

Em Clientes - 
Empresas » Dentro 
da empresa cliente 

» Aba - 
Mapeamento de 

Riscos » Dentro do 
Mapeamento de 

Riscos » Aba – 
Elaboração do 

PCMSO » 
Médico(a) 

Coordenador(a) 

Preencher com o nome do 
médico 

responsável/coordenador do 
PCMSO. 

Obrigatório 
 

S-2220 nrCRM = Número 
 

Médico 
Coordenador 

Em Usuários » 
Dentro do Usuário 

do Médico 
Coordenador » 

Número 

Número de inscrição do 
médico emitente do ASO no 

Conselho Regional de Medicina 
(CRM). 

Obrigatório 

S-2220 ufCRM = UF 
 

Médico 
Coordenador 

Em Usuários » 
Dentro do Usuário 

do Médico 
Coordenador » UF 
ao lado do campo 

Número 

Preencher com a sigla da UF de 
expedição do CRM. Validação: 

Deve ser uma UF válida. 

Obrigatório 

Notas: 

1 - Não integram este evento as informações constantes em atestados médicos, nos casos de afastamento do 

trabalhador por doença ou acidente, que são informados no evento “S-2230- Afastamento Temporário”.                                                                          

2 - A informação da avaliação ou do exame realizado será registrada por meio do código a ele atribuído na Tabela 

27 – Procedimentos Diagnósticos.                                                                                                                                                                                     

3 - Também deverão ser registrados os exames periódicos realizados após a demissão de trabalhadores que tenham 

sido expostos a asbesto, conforme previsão normativa. 

4 - Quanto ao “Prazo de envio” o Comitê Gestor do eSocial definiu recentemente que, durante o período de 

implantação do eSocial, o prazo de envio dos eventos que vencem no dia 07 do mês seguinte ao da competência 

informada, incluindo o fechamento de folha (S-1299), passará para o dia 15 de cada mês. A alteração já vale para os 

eventos relativos à competência maio/2019, que vencem em junho. A formalização dos novos prazos dos eventos 

previstos no MOS ocorreu com a publicação da Nota Orientativa nº 18/2019, disponível no seguinte endereço: 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf  

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf
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S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista Profissional  

 

Conceito do evento: Registrar as informações relativas ao exame toxicológico realizado pelo motorista 

profissional.  

Quem está obrigado: O empregador que tenha contratado motorista profissional.  

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

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador” ou “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo Emprego/Estatutário – Início”. 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®W3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-2221 cpfTrab = Número 
do CPF 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Número do CPF 

Preencher com o número do 
CPF do trabalhador. 

Validação: Deve ser um CPF 
válido. 

Obrigatório 
 

S-2221 nisTrab = NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
NIS 

(PIS/NIT/PASEP) 

Preencher com o Número de 
Identificação Social - NIS, o 

qual pode ser o PIS, PASEP ou 
NIT. Validação: O 

preenchimento é obrigatório, 
exceto se o código de 

categoria do trabalhador for 
igual a [901, 903, 904]. 

Obrigatório exceto para: 
Estagiário; 

Bolsista, nos termos da lei 
8958/1994 ; Participante 

de curso de formação, 
como etapa de concurso 
público, sem vínculo de 

emprego/estatutário 
 

S-2221 matricula = 
Número de 

Matrícula Atribuída 
ao Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Número de 

Matrícula Atribuída 
ao Trabalhador 

Matrícula atribuída ao 
trabalhador pela empresa ou, 
no caso de servidor público, a 

matrícula constante no 
Sistema de Administração de 
Recursos Humanos do órgão. 
Validação: A matrícula deve 
corresponder à informada 

pelo empregador no evento 
S-2200 do respectivo vínculo 
trabalhista. Se o trabalhador 

não está sujeito a esse 
evento (S-2200), a matrícula 

não deve ser informada, 
porém, o trabalhador deve 

ter sido registrado como 
TSVE - Trabalhador Sem 

Vínculo de 
Emprego/Estatutário, através 

do evento S-2300. 

Obrigatório, exceto se o 
trabalhador não está 

sujeito ao evento S-2200, 
verificar regra de 

validação. 
 

S-2221 codCateg = Código 
da Categoria do 

Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Dados 

Pessoais » Marcar 
a opção Sem 

Vínculo » Código 
da Categoria do 

Trabalhador 

Preencher com o código da 
categoria do trabalhador, 

conforme Tabela 01. 
Validação: Só informar se o 

trabalhador tiver sido 
registrado como TSVE - 

Trabalhador Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário, através 

do evento S-2300. Não 
informar nos demais casos. 

Se informado, deve existir na 
Tabela de Categorias de 

Trabalhadores (Tabela 01). 

Obrigatório para 
trabalhadores registrados 
como TSVE (Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário) 

 

S-2221 dtExm = Data 
Realização 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

Data da realização do exame 
toxicológico. Se {indRecusa} = 

Obrigatório 
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* Exame 

Toxicológico 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 
Dentro do Exame » 

Data Realização 
 

Em Atendimento » 
Consultório » 

Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 
Dentro do Exame » 

Data Realização 

[S], informar a data do 
desligamento. Validação: 
Deve ser uma data válida, 

igual ou anterior à data atual 
e igual ou posterior à data de 

início da obrigatoriedade 
deste evento para o 

empregador no eSocial. 

S-2221 cnpjLab = CNPJ da 
Unidade de 

Atendimento 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 
Dentro do Exame 

Toxicológico » 
Unidade de 

Atendimento 
 

CNPJ do laboratório 
responsável pela realização 

do exame. Validação: 
Preenchimento obrigatório e 

exclusivo se {indRecusa} = 
[N]. Se informado, deve ser 

um CNPJ válido. 

Obrigatório, caso o 
funcionário não tenha se 

recusado a realizar o 
exame toxicológico. 

S-2221 codSeqExame = 
Código do Exame 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 
Dentro do Exame 

Toxicológico » 
Código do Exame 

Código do exame 
toxicológico. Deve ser 
informado no formato 

AA999999999, sendo AA o 
serial do sequencial e 
999999999 o número 
sequencial do exame. 

Validação: Preenchimento 
obrigatório e exclusivo se 

{indRecusa} = [N]. Se 
informado, deve possuir 11 

(onze) caracteres, composto 
por duas letras (dois 

primeiros caracteres) e nove 
algarismos (últimos nove 

caracteres). 

Obrigatório, caso o 
funcionário não tenha se 

recusado a realizar o 
exame toxicológico. 

S-2221 nmMed = 
Médico(a) 

Examinador(a) 
 

*Para 
atendimentos 
realizados em 

laboratórios deve 
ser informado o 

Nome do Médico 
do laboratório. 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » 

Médico(a) 
Examinador(a) 

 
Em Atendimento » 

Consultório » 
Dentro do 

Atendimento » 
Médico(a) 

Examinador(a) 

Preencher com o nome do 
médico. Validação: 

Preenchimento obrigatório e 
exclusivo se {indRecusa} = 

[N]. 

Obrigatório, caso o 
funcionário não tenha se 

recusado a realizar o 
exame toxicológico. 

S-2221 nrCRM = Número 
 

*Para 
atendimentos 
realizados em 

Em Usuários » 
Dentro do Usuário 

do Médico » 
Número 

Número de inscrição do 
médico no CRM. Validação: 

Preenchimento obrigatório e 
exclusivo se {indRecusa} = 

[N]. 

Obrigatório, caso o 
funcionário não tenha se 

recusado a realizar o 
exame toxicológico. 
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laboratórios deve 
ser informado o 

CRM do Médico do 
laboratório. 

S-2221 ufCRM = UF 
 

*Para 
atendimentos 
realizados em 

laboratórios deve 
ser informado o 

CRM do Médico do 
laboratório. 

Em Usuários » 
Dentro do Usuário 
do Médico » UF ao 

lado do campo 
Número 

Preencher com a sigla da UF 
de expedição do CRM. 

Validação: Preenchimento 
obrigatório e exclusivo se 

{indRecusa} = [N]. Se 
informada, deve ser uma UF 

válida. 

Obrigatório, caso o 
funcionário não tenha se 

recusado a realizar o 
exame toxicológico. 

S-2221 indRecusa = 
Trabalhador se 

Recusou a Realizar 
o Exame 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Atendimentos 

» Dentro do 
Atendimento » Aba 
- Procedimentos » 
Dentro do Exame 

Toxicológico » 
Trabalhador se 

Recusou a Realizar 
o Exame 

Indicar se o trabalhador se 
recusou a realizar o exame 

toxicológico no 
desligamento: S - Sim; N - 
Não. Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 

Notas: 

1 - Quanto ao “Prazo de envio” o Comitê Gestor do eSocial definiu recentemente que, durante o período de 

implantação do eSocial, o prazo de envio dos eventos que vencem no dia 07 do mês seguinte ao da competência 

informada, incluindo o fechamento de folha (S-1299), passará para o dia 15 de cada mês. A alteração já vale para os 

eventos relativos à competência maio/2019, que vencem em junho. A formalização dos novos prazos dos eventos 

previstos no MOS ocorreu com a publicação da Nota Orientativa nº 18/2019, disponível no seguinte endereço: 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf  

S-2230 – Afastamento Temporário  

 

Conceito do evento: evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores, 

por quaisquer dos motivos elencados na Tabela 18 – “Motivos de Afastamento”, bem como eventuais 

alterações e prorrogações. Caso o empregado/servidor possua mais de um vínculo, é necessário o envio 

do evento para cada um deles.  

Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público, toda vez que os trabalhadores se 

afastarem de suas atividades laborais em decorrência de um dos motivos constantes na Tabela 18, 

conforme obrigatoriedade indicada no “quadro do item 20 das informações adicionais”.  *Manual de 

orientação do eSocial Versão 2.5.1 de janeiro de 2019. 

Prazo de envio: o evento de afastamento temporário deve ser informado nos seguintes prazos:  

a) Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho ou doença decorrente do trabalho com 

duração não superior a 15 (quinze) dias, deve ser enviado até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua 

ocorrência.  

b) Afastamento temporário ocasionado por acidente de qualquer natureza ou doença não relacionada 

ao trabalho, com duração entre 3 (três) e 15 (quinze) dias, deve ser enviado até o dia 7 (sete) do mês 

subsequente da sua ocorrência.  

c) Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, ou 

doença com duração superior a 15 (quinze) dias deve ser enviado até o 16º dia da sua ocorrência, caso 

não tenham transcorrido os prazos previstos nos itens ‘a’ e ‘b’.  

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf
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d) Afastamentos temporários ocasionados pelo mesmo acidente ou doença, que ocorrerem dentro do 

prazo de 60 (sessenta) dias e totalizar, no somatório dos tempos, duração superior a 15 (quinze) dias, 

independentemente da duração individual de cada afastamento, devem ser enviados, isoladamente, até 

o 16º dia do afastamento caso não tenham transcorrido os prazos previstos nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’.  

e) Demais afastamentos devem ser enviados até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da sua ocorrência 

ou até o envio dos eventos mensais de remuneração a que se relacionem.  

f) Alteração e término de afastamento devem ser enviados até o dia 07 (sete) do mês subsequente à 

competência em que ocorreu a alteração ou até o envio do evento “S-1299 – Fechamento dos Eventos 

Periódicos”, o que ocorrer primeiro.  

g) Para servidores de regime jurídico estatutário vinculados ao RPPS deverão ser observados os prazos 

previstos na legislação específica.  

h) Quando se tratar de trabalhador avulso afastado pelo código 34 da Tabela 18 (Inatividade do 

trabalhador avulso (portuário ou não portuário) por período superior a 90 dias), o evento deve ser 

enviado a partir do 91º dia de inatividade. 

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do 

Trabalhador” ou S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo de Emprego\Estatutário - Início. 

 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®W3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-2230 cpfTrab = Número 
do CPF 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Número do CPF 

Preencher com o número 
do CPF do trabalhador. 

Validação: Deve ser um CPF 
válido. 

Obrigatório 
 

S-2230 nisTrab = NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 
do funcionário » NIS 

(PIS/NIT/PASEP) 

Preencher com o Número 
de Identificação Social - 

NIS, o qual pode ser o PIS, 
PASEP ou NIT. Validação: O 

preenchimento é 
obrigatório, exceto se o 
código de categoria do 

trabalhador for igual a [901, 
903, 904]. 

Obrigatório exceto para: 
Estagiário; 

Bolsista, nos termos da lei 
8958/1994; Participante de 
curso de formação, como 

etapa de concurso público, 
sem vínculo de 

emprego/estatutário 
 

S-2230 matricula = Número 
de Matrícula 
Atribuída ao 
Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » Dentro 
do Registro de 

Admissão » Número 
de Matrícula 
Atribuída ao 
Trabalhador 

Matrícula atribuída ao 
trabalhador pela empresa 

ou, no caso de servidor 
público, a matrícula 

constante no Sistema de 
Administração de Recursos 

Humanos do órgão. 
Validação: A matrícula deve 
corresponder à informada 

pelo empregador no evento 
S-2200 do respectivo 

vínculo trabalhista. Se o 
trabalhador não está 

sujeito a esse evento (S-
2200), a matrícula não deve 

ser informada, porém, o 
trabalhador deve ter sido 
registrado como TSVE - 

Trabalhador Sem Vínculo 
de Emprego/Estatutário, 

através do evento S-2300. 

Obrigatório, exceto se o 
trabalhador não está 

sujeito ao evento S-2200, 
verificar regra de 

validação. 
 

S-2230 codCateg = Código Em Funcionários » Preencher com o código da Obrigatório para 
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da Categoria do 
Trabalhador 

Dentro do cadastro 
do funcionário » 

Aba- Dados 
Pessoais » Marcar a 
opção Sem Vínculo 

» Código da 
Categoria do 
Trabalhador 

categoria do trabalhador, 
conforme Tabela 01. 

Validação: Só informar se o 
trabalhador tiver sido 

registrado como TSVE - 
Trabalhador Sem Vínculo 
de Emprego/Estatutário, 

através do evento S-2300. 
Não informar nos demais 
casos. Se informado, deve 

existir na Tabela de 
Categorias de 

Trabalhadores (Tabela 01). 

trabalhadores registrados 
como TSVE (Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário) 

 

S-2230 dtIniAfast = Data 
Afastamento 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » Data 
Afastamento 

Data de início do 
afastamento. Validação: 

Deve-se obedecer às 
seguintes regras: a) A data 
deve ser igual ou posterior 

a data de admissão do 
vínculo ao qual se refere o 

evento (no caso de 
sucessão ou mudança de 
CPF, igual ou posterior à 

data da transferência ou à 
data de alteração do CPF, 
respectivamente); b) Não 
pode ser superior à data 

atual exceto se 
{codMotAfast} = [15] 

(férias), situação em que 
pode ser até 60 dias 

superior à data atual; c) É 
necessário que o 

trabalhador esteja, antes 
da data de início do 

afastamento, em atividade, 
ou seja, não pode existir 
evento de afastamento 

anterior a {dtIniAfast} sem 
que este tenha sido 

encerrado. 

Obrigatório 
 

S-2230 codMotAfast = 
Motivo do 

Afastamento 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Motivo do 

Afastamento 

Preencher com o código do 
motivo de afastamento 
temporário, conforme 

tabela 18. Validação: Deve 
ser um código existente na 

tabela 18. 

Obrigatório 
 

S-2230 infoMesmoMtv = 
Afastamento pelo  

Mesmo Motivo 
Anterior 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Afastamento pelo 

Mesmo Motivo 
Anterior 

Informar se o afastamento 
decorre da mesma doença 
que gerou o afastamento 
anterior ({codMotAfast} = 

[01, 03]) dentro de 60 dias: 
N - Não; S - Sim. Valores 

Válidos: S, N 

Obrigatório, para 
afastamento decorre da 

mesma doença que gerou 
o afastamento anterior 

 

S-2230 tpAcidTransito = 
Tipo de Acidente de 

Trânsito 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » Tipo 
de Acidente de 

Trânsito 

Tipo de Acidente de 
Trânsito: 1 - 

Atropelamento; 2 - Colisão; 
3 - Outros. Validação: 

Somente pode ser 
preenchido se 

{codMotAfast} = [01,03]. 

Obrigatório, para Motivo 
do Afastamento = 1 ou 3 

em decorrência de 
acidente de transito. 



  

21 
 

Valores Válidos: 1, 2, 3. 

S-2230 observacao = 
Observação 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Observação 

Detalhar as informações 
sobre o afastamento do 

trabalhador, de maneira a 
explicitar os motivos do 

mesmo. Validação: O 
preenchimento é 

obrigatório se 
{codMotAfast} = [21]. 

Obrigatório, para casos de 
Licença não remunerado 

ou Sem Vencimento 

S-2230 codCID = CID - 
Classificação 

Internacional de 
Doenças 

 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
CID - Classificação 
Internacional de 

Doenças 

Informar o código na tabela 
de Classificação 

Internacional de Doenças - 
CID. Validação: 

Preenchimento obrigatório 
se {codMotAfast} = [01], 
exceto se {origRetif} = [2, 

3]. 
Deve ser preenchido com 
caracteres alfanuméricos 

conforme opções 
constantes na tabela CID. 

Obrigatório, exceto para 
retificações devido à 2-

Revisão Administrativa; 3 - 
Determinação Judicial 

S-2230 qtdDiasAfast = 
Quantidade de dias 

de Afastamento 
concedidos pelo 

Médico 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Quantidade de dias 

de Afastamento 
concedidos pelo 

Médico 

Quantidade de dias de 
afastamento concedidos 

pelo médico. 

Obrigatório 

S-2230 nmEmit = Nome do 
Médico 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Nome do Médico » 
Nome do Médico 

Selecionado. 
 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Nome do médico/dentista 
que emitiu o atestado. 

Obrigatório 
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Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Atestado Externo » 
Nome do Medico 

S-2230 ideOC = Órgão de 
Classe 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Nome do Médico » 
Órgão de Classe do 

Médico 
Selecionado. 

 
Em Empresa Cliente 

» Aba - 
Afastamento » 

Dentro do 
Afastamento » 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Atestado Externo » 

Órgão de Classe. 

Órgão de classe: 1 - 
Conselho Regional de 
Medicina (CRM); 2 - 

Conselho Regional de 
Odontologia (CRO); 3 - 

Registro do Ministério da 
Saúde (RMS). Valores 

Válidos: 1, 2, 3. 

Obrigatório 

S-2230 nrOc = Número de 
Inscrição 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Dentro das 

Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Nome do Médico » 

Número de 
Inscrição do Médico 

Selecionado. 
 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 

Número de inscrição no 
órgão de classe. 

Obrigatório 
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Dentro das 
Informações 
Relativas ao 

Atestado Médico » 
Atestado Externo » 

Número de 
Inscrição 

S-2230 cnpjCess = CNPJ do 
Órgão ou Entidade 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » CNPJ 
do Órgão ou 

Entidade 

Preencher com o CNPJ do 
órgão/entidade para o qual 

o trabalhador foi 
cedido/requisitado. 

Validação: Deve ser um 
CNPJ diferente do CNPJ do 

empregador e diferente 
dos estabelecimentos 
informados através do 

evento S-1005. Regra de 
validação: 

REGRA_VALIDA_CNPJ 

Obrigatório 
 

S-2230 infOnus = Ônus de 
Cessão/Requisição 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Ônus de 

Cessão/Requisição 

Ônus da cessão/requisição: 
1 - Ônus do Cedente; 2 - 
Ônus do Cessionário; 3 - 

Ônus do Cedente e 
Cessionário. Valores 

Válidos: 1, 2, 3. 

Obrigatório 

S-2230 cnpjSind = CNPJ do 
Sindicato 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Afastamento para 

exercício de 
Mandato Sindical » 
CNPJ do Sindicato 

CNPJ do Sindicato no qual o 
trabalhador exercerá o 

mandato. Validação: Deve 
ser um CNPJ diferente do 

CNPJ base do empregador e 
diferente dos informados 

na tabela de 
estabelecimentos (S-1005). 

Regra de validação: 
REGRA_VALIDA_CNPJ 

Obrigatório 

S-2230 infOnusRemun = 
Ônus da 

Remuneração 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » 
Afastamento para 

exercício de 
Mandato Sindical » 

Ônus da 
Remuneração 

Ônus da Remuneração: 1 - 
Apenas do Empregador;  2 - 

Apenas do Sindicato; 3 - 
Parte do Empregador, 

sendo a diferença e/ou 
complementação salarial 

paga pelo Sindicato. 
Valores Válidos: 1, 2, 3. 

Obrigatório 

S-2230 dtTermAfast = Data 
Término 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Afastamento » 
Dentro do 

Afastamento » Data 
Término 

Preencher com a data do 
término do afastamento do 

trabalhador. Validação: 
Deve-se obedecer às 

seguintes regras: a) Deve 
ser igual ou posterior à data 
de início do afastamento do 

trabalhador; b) Deve ser 
uma data não superior à 

data atual acrescida de 15 
dias corridos, exceto se 

{codMotAfast} = [15] 
(férias), situação em que 
pode ser superior à data 

atual em até 60 dias. 

Obrigatório 

Notas: 

1 - A data a ser informada no evento é a do efetivo afastamento do trabalhador.                                                                                          
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2 - Não é possível registrar o início de afastamento em data futura, exceto se o motivo de afastamento for férias 

{codMotAfast} = [15] (férias) cuja data de início não ultrapasse 60 dias do envio do evento.                                                                                                                                                                                     

3 - Em relação ao término do afastamento, poderá ser registrado o retorno em data futura não superior a 15 dias da 

data do início, exceto no caso de férias, hipótese em que a data de retorno não poderá ultrapassar 60 dias do envio 

do evento. 

4 - Deve ser utilizado o código 01 – Acidente /Doença do Trabalho  da Tabela 18 para ser informada a ocorrência de 

afastamentos temporários motivados por acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho.  

5 - Devem ser informados os afastamentos, independentemente de sua duração, ou seja, mesmo os de duração de 

1 (um) dia. 

6 - O código 03 da tabela deve ser utilizado para informar a ocorrência de afastamentos temporários motivados por 

acidentes de qualquer natureza e doenças não relacionadas ao trabalho.                                                                                                                               

7 - A informação de um novo motivo de afastamento só é possível mediante o envio do término do afastamento 

anterior. Por exemplo, se uma empregada gestante se afasta para gozo de férias e durante esse período ocorre o 

parto, deve ser informado o retorno do afastamento relativo às férias na data anterior ao parto (ou feita sua 

retificação caso a data do retorno já tenha sido informada) e encaminhado um novo evento de afastamento 

informando o início da licença maternidade. 

8 - A ocorrência de óbito do trabalhador durante o afastamento temporário não requer o envio do evento de 

retorno do afastamento. 

9 - No caso de já existir evento de desligamento para o respectivo vínculo, o evento S-2230 será recebido apenas se 

a data de início e a data de término do afastamento temporário estiverem dentro do período de vigência do 

contrato de trabalho, mas poderá ser marcado como inconsistente se ferir as regras de envio de eventos 

extemporâneos. 

10 - Se foi enviado o evento de afastamento com a data de fim preenchida, mas houve óbito antes do término 

informado, esse evento deve ser excluído e enviado um novo evento de afastamento apenas com a data de início. 

Somente após isso pode ser enviado o evento de desligamento por óbito.  

S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco  

  

Conceito do evento: este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo 

empregador/contribuinte/órgão público, 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.  

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 

concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos seus 

empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No caso de 

servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da informação é 

facultativo.  

Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST 

ou do ingresso/admissão do trabalhador. No caso de alterações da informação inicial, deverá ser 

enviado até o dia 07 (sete) do mês subsequente à ocorrência da alteração. 

Pré-requisitos: envio dos eventos S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador, S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo Emprego/Estatutário – Início, o evento S- 1060 - 

Tabela de Ambientes de Trabalho. 

 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®W3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-2240 cpfTrab = Número do Em Funcionários » Preencher com o número Obrigatório 
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CPF Dentro do cadastro 
do funcionário » 
Número do CPF 

do CPF do trabalhador. 
Validação: Deve ser um CPF 

válido. 

 

S-2240 nisTrab = NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
NIS 

(PIS/NIT/PASEP) 

Preencher com o Número 
de Identificação Social - NIS, 

o qual pode ser o PIS, 
PASEP ou NIT. Validação: O 

preenchimento é 
obrigatório, exceto se o 
código de categoria do 

trabalhador for igual a [901, 
903, 904]. 

Obrigatório exceto para: 
Estagiário; 

Bolsista, nos termos da lei 
8958/1994; Participante 
de curso de formação, 

como etapa de concurso 
público, sem vínculo de 

emprego/estatutário 
 

S-2240 matricula = Número 
de Matrícula 
Atribuída ao 
Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Número de 

Matrícula Atribuída 
ao Trabalhador 

Matrícula atribuída ao 
trabalhador pela empresa 

ou, no caso de servidor 
público, a matrícula 

constante no Sistema de 
Administração de Recursos 

Humanos do órgão. 
Validação: A matrícula deve 
corresponder à informada 

pelo empregador no evento 
S-2200 do respectivo 

vínculo trabalhista. Se o 
trabalhador não está sujeito 

a esse evento (S-2200), a 
matrícula não deve ser 
informada, porém, o 

trabalhador deve ter sido 
registrado como TSVE - 

Trabalhador Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário, 

através do evento S-2300. 

Obrigatório, exceto se o 
trabalhador não está 

sujeito ao evento S-2200, 
verificar regra de 

validação. 
 

S-2240 codCateg = Código da 
Categoria do 
Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Dados 

Pessoais » Marcar 
a opção Sem 

Vínculo » Código 
da Categoria do 

Trabalhador 

Preencher com o código da 
categoria do trabalhador, 

conforme Tabela 01. 
Validação: Só informar se o 

trabalhador tiver sido 
registrado como TSVE - 

Trabalhador Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário, 

através do evento S-2300. 
Não informar nos demais 
casos. Se informado, deve 

existir na Tabela de 
Categorias de 

Trabalhadores (Tabela 01). 

Obrigatório para 
trabalhadores registrados 
como TSVE (Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário) 

 

S-2240 dtIniCondicao = Data 
Inicio 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Data 
Inicio 

Informar a data em que o 
trabalhador iniciou as 

atividades nas condições 
descritas ou a data de início 

da obrigatoriedade deste 
evento para o empregador 
no eSocial, a que for mais 
recente. Validação: Deve 
ser uma data válida, igual 
ou anterior à data atual e 

igual ou posterior à data de 
admissão do vínculo a que 

se refere. Não pode ser 
anterior à data de início da 

obrigatoriedade deste 
evento para o empregador 

Obrigatório 
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no eSocial. 

S-2240 codAmb = Código 
Ambiente 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » 
Ambiente de 

Trabalho 
 

Importante: O 
sistema irá buscar 

o Código Ambiente 
do ambiente que o 
funcionário estiver 

vinculado. 

Informar o código do 
ambiente de trabalho 

constante da Tabela S-1060 
no qual o trabalhador está 

desempenhando as 
atividades. Validação: Deve 
ser um código existente na 

Tabela S-1060. 

Obrigatório 

S-2240 dscAtivDes = 
Descrição da 

Atividade 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Descrição da 

Atividade 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer as 

informações 
inseridas no cargo 

durante a 
elaboração do 

PPRA 
 

Descrição das atividades, 
físicas ou mentais, 

realizadas pelo trabalhador, 
por força do poder de 

comando a que se submete. 
As atividades deverão ser 

escritas com exatidão, e de 
forma sucinta, com a 

utilização de verbos no 
infinitivo impessoal. 
Exemplos: distribuir 

panfletos, operar máquina 
de envase, etc. 

Obrigatório 

S-2240 codAtiv = Código Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Atividades 

Periculosas, 
Insalubres e/ou 

Especiais 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer as 

informações 
inseridas no cargo 

durante a 
elaboração do 

PPRA 

Identificar a atividade 
desempenhada dentre as 

descritas na Tabela 28. 
Preencher com números e 

pontos. Caso não haja 
correspondência, informar 
o código [99.999] (Ausência 

de correspondência). 
Validação: Deve ser um 

código existente na Tabela 
28 - Atividades perigosas, 
insalubres e/ou especiais. 

Obrigatório 

S-2240 codFatRis = Código Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 

Informar o código do fator 
de risco ao qual o 

trabalhador está exposto, 

Obrigatório 
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Aba- Registros de 
Admissões » 

Dentro do Registro 
de Admissão » 

Dentro da 
Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 

campo irá trazer os 
Fatores de Riscos 
inseridos no cargo 

durante a 
elaboração do 

PPRA 

conforme Tabela 23. 
Preencher com números e 

pontos. Caso não haja 
exposição, informar o 

código [09.01.001] 
(Ausência de Fator de 

Risco). Validação: Deve ser 
um código existente na 
Tabela 23 - Fatores de 

Riscos do Meio Ambiente 
do Trabalho. 

S-2240 tpAval = Tipo de 
Avaliação 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 

campo irá trazer o 
Tipo de Avaliação 
inserido no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

Tipo de avaliação do fator 
de risco: 1 - Critério 

quantitativo; 2 - Critério 
qualitativo. Valores Válidos: 

1, 2. 

Obrigatório 

S-2240 intConc = 
Intensidade, 

Concentração ou 
Dose 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 

campo irá trazer a 
Intensidade, 

Concentração ou 
Dose inserido no 

Fator de Risco 
durante a 

elaboração do 
PPRA 

Intensidade, concentração 
ou dose da exposição do 
trabalhador ao fator de 

risco cujo critério de 
avaliação seja quantitativo. 
Validação: Preenchimento 

obrigatório se {tpAval} = [1]. 
Não informar se {tpAval} = 

[2]. 

Obrigatório, para tipo de 
avaliação quantitativa 

S-2240 limTol = Limite de 
Tolerância 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

Limite de tolerância 
calculado para agentes 
específicos, conforme 

técnica de medição exigida 
na legislação. Validação: 

Preenchimento obrigatório 
se {tpAval} = [1] e 

{codFatRis} = [02.01.687, 
02.01.788]. Não informar 

nos demais casos. 

Obrigatório, somente nos 
caso de tipo de avaliação 

quantitativa e para os 
seguintes fatores de risco 
{codFatRis} = [02.01.687, 

02.01.788]. 
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Importante: Esse 

campo irá trazer o 
Limite de 

Tolerância inserido 
no Fator de Risco 

durante a 
elaboração do 

PPRA 

S-2240 unMed = Unidade de 
Medida 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 

campo irá trazer a 
Unidade de 

Medida inserida no 
Fator de Risco 

durante a 
elaboração do 

PPRA 

Dose ou unidade de medida 
da intensidade ou 

concentração do agente: 
1 - dose diária de ruído 
(número adimensional) 

Q=5; 2 - decibel linear (dB 
(linear)); 3 - decibel (C) 

(dB(C)); 
4 - decibel (A) (dB(A)); 

5 - quilocaloria por hora 
(kcal/h); 

6 - gray (Gy); 
7 - sievert (Sv); 

8 - quilograma-força por 
centímetro quadrado 

(kgf/cm2); 
9 - metro por segundo ao 

quadrado (m/s2); 
10 - metro por segundo 

elevado a 1,75 (m/s1,75); 
11 - parte de vapor ou gás 
por milhão de partes de ar 

contaminado (ppm); 
12 - miligrama por metro 

cúbico de ar (mg/m3); 
13 - fibra por centímetro 

cúbico (f/cm3); 
14 - grau Celsius (ºC); 

15 - metro por segundo 
(m/s); 

16 - porcentual (%); 
17 - lux (lx); 

18 - unidade formadora de 
colônias por metro cúbico 

(ufc/m3); 
19 - dose diária; 

20 - dose mensal; 
21 - dose trimestral; 

22 - dose anual; 
23 - hertz (Hz); 

24 - gigahertz (GHz); 
25 - quilohertz (kHz); 
26 - watt por metro 
quadrado (W/m2); 

27 - ampère por metro 
(A/m); 

28 - militesla(mT); 
29 - microtesla (µT); 

30 - miliampère (mA); 
31 - quilovolt por metro 

(kV/m); 
32 - volt por metro (V/m); 

33 - minuto (min); 
34 - hora (h); 

Obrigatório, para tipo de 
avaliação quantitativa 
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35 - joule por metro 
quadrado (J/m2); 
36 - milijoule por 

centímetro quadrado 
(mJ/cm2); 

37 - milisievert (mSv) - dose 
efetiva anual - corpo 

inteiro; 38 - atmosfera 
(atm); 

39 - milhão de partículas 
por decímetro cúbico 

(mppdc); 40 - nanômetro 
(nm); 

41 - miliwatt (mW); 
42 - watt (W); 

43 - umidade relativa do ar 
(UR (%)); 

44 - decibel (A) (dB(A)) NEN 
Q=3; 

45 - milisievert (mSv) - dose 
equivalente anual - 

cristalino; 46 - milisievert 
(mSv) - dose equivalente 

anual - pele; 47 - milisievert 
(mSv) - dose equivalente 

anual - mãos e pés. 
Validação: Preenchimento 

obrigatório se {tpAval} = [1]. 
Não informar se {tpAval} = 

[2]. Valores Válidos: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20, 21,22, 23, 

24,25,26,27,28,29, 30, 
31,32,33, 

34,35,36,37,38,39,40, 
41,42,43,44,45,46,47. 

S-2240 tecMedicao = Técnica 
de Medição 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 

campo irá trazer a 
Técnica de 

Medição inserida 
no Fator de Risco 

durante a 
elaboração do 

PPRA 

Técnica utilizada para 
medição da intensidade ou 
concentração. Validação: 

Preenchimento obrigatório 
se {tpAval} = [1]. Não 

informar se {tpAval} = [2]. 

Obrigatório, para tipo de 
avaliação quantitativa 

S-2240 Insalubridade = 
Insalubre 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 

A exposição ao fator de 
risco/execução da atividade 

configura trabalho 
insalubre? S - Sim; N - Não. 
Validação: Preenchimento 
obrigatório caso uma das 

situações abaixo seja 

Obrigatório, para os casos 
descritos na regra de 

validação. 
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Dentro da 
Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Insalubridade 

inserida no Fator 
de Risco durante a 

elaboração o 
mapeamento 

atendida: a) Se o campo 
{matricula} for informado, 

referente a trabalhador 
com {tpRegTrab} = [1], 
exceto se {codCateg} = 

[104]; ou  b) Se {codCateg} 
= [201,202,901]. Valores 

Válidos: S, N. 

S-2240 periculosidade = 
Periculoso 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
periculosidade 

inserida no Fator 
de Risco durante a 

elaboração do 
mapeamento 

A exposição ao fator de 
risco/execução da atividade 

configura trabalho 
perigoso? S - Sim; N - Não. 
Validação: Preenchimento 
obrigatório caso uma das 

situações abaixo seja 
atendida: a) Se o campo 

{matricula} for informado, 
referente a trabalhador 
com {tpRegTrab} = [1], 
exceto se {codCateg} = 

[104]; ou  b) Se {codCateg} 
= [201,202,901]. Valores 

Válidos: S, N. 

Obrigatório, para os casos 
descritos na regra de 

validação. 

S-2240 aposentEsp = 
Aposentadoria 

Especial 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Aposentadoria 

Especial inserida 
no Fator de Risco 

durante a 
elaboração do 

LTCAT 

A exposição ao fator de 
risco/execução da atividade 

enseja recolhimento do 
adicional para o 

financiamento da 
aposentadoria especial? S - 
Sim;  N - Não.  Validação: 

Preenchimento obrigatório 
caso uma das situações 

abaixo seja atendida:  a) Se 
o campo {matricula} for 
informado, referente a 

trabalhador com 
{tpRegPrev} = [1], exceto se 
{codCateg} = [104]; ou  b) 

Se {codCateg} = 
[201,202,731,734,738]. 

Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório, para os casos 
descritos na regra de 

validação. 

S-2240 utilizEPC = Utilização 
do EPC 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 

O empregador implementa 
medidas de proteção 

coletiva (EPC) para eliminar 
ou reduzir a exposição dos 
trabalhadores ao fator de 
risco? 0 - Não se aplica; 1 - 

Não implementa; 2 - 
Implementa. Valores 

Válidos: 0, 1, 2. 

Obrigatório 
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campo irá trazer 
informação sobre 
Utilização do EPC 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

S-2240 eficEpc = Eficaz Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
EPC Eficaz inserida 
no Fator de Risco 

durante a 
elaboração do 

PPRA 

Os EPCs são eficazes na 
neutralização dos riscos ao 

trabalhador? S - Sim; N - 
Não. Validação: 

Preenchimento obrigatório 
e exclusivo se {utilizEPC} = 
[2]. Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório, se informado 
que utiliza EPC. 

S-2240 utilizEPI = Utilização 
do EPI 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Utilização do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

Utilização de EPI: 0 - Não se 
aplica; 1 - Não utilizado; 2 - 
Utilizado. Valores Válidos: 

0, 1, 2. 

Obrigatório 

S-2240 caEPI = Número do 
CA 

Em Cadastros » EPI 
» Dentro do EPI » 

Número do CA 

Certificado de Aprovação 
do EPI. 

Opcional 

S-2240 dscEPI = Descrição 
completa do 
Equipamento 

Em Cadastros » EPI 
» Dentro do EPI » 

Descrição 
completa do 
Equipamento 

Descrição do EPI. Validação: 
Preenchimento obrigatório 
e exclusivo se {caEPI} não 

for informado. 

Obrigatório, se Certificado 
de Aprovação do EPI não 

for informado. 

S-2240 eficEpi = O EPI é 
eficaz na 

neutralização dos 
riscos ao 

trabalhador? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos » 

O EPI é eficaz na 
neutralização do risco ao 
trabalhador? S - Sim; N - 

Não. Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 
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Dentro do Fator de 
Risco » O EPI é 

eficaz na 
neutralização dos 

riscos ao 
trabalhador? 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre a 
Eficácia do EPI 

inserida no Fator 
de Risco durante a 

elaboração do 
PPRA 

S-2240 medProtecao = Foi 
tentada a 

implementação de 
medidas de proteção 
coletiva, de caráter 

administrativo ou de 
organização, 

optando-se pelo EPI 
por inviabilidade 

técnica, insuficiência 
ou interinidade, ou 
ainda em caráter 
complementar ou 

emergencial? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos » 
Dentro do Fator de 

Risco. 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Check - List do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

Foi tentada a 
implementação de medidas 

de proteção coletiva, de 
caráter administrativo ou 

de organização, optando-se 
pelo EPI por inviabilidade 
técnica, insuficiência ou 

interinidade, ou ainda em 
caráter complementar ou 
emergencial? S - Sim; N - 

Não. Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 

S-2240 condFuncto = Foram 
observadas as 
condições de 

funcionamento do 
EPI ao longo do 

tempo, conforme 
especificação técnica 

do fabricante 
nacional ou 
importador, 
ajustadas às 

condições de campo? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Check - List do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

Foram observadas as 
condições de 

funcionamento do EPI ao 
longo do tempo, conforme 

especificação técnica do 
fabricante nacional ou 

importador, ajustadas às 
condições de campo? S - 

Sim; N - Não. Valores 
Válidos: S, N. 

Obrigatório 

S-2240 usoInint = Foi 
observado o uso 

ininterrupto do EPI 
ao longo do tempo, 

conforme 
especificação técnica 

do fabricante 
nacional ou 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Foi observado o uso 
ininterrupto do EPI ao longo 

do tempo, conforme 
especificação técnica do 
fabricante nacional ou 

importador, ajustadas às 
condições de campo? S - 

Sim; N - Não. Valores 

Obrigatório 
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importador, 
ajustadas às 

condições de campo? 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Check - List do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

Válidos: S, N. 

S-2240 przValid = Foi 
observado o uso 

ininterrupto do EPI 
ao longo do tempo, 

conforme 
especificação técnica 

do fabricante 
nacional ou 
importador, 
ajustadas às 

condições de campo? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Check - List do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

Foi observado o prazo de 
validade do Certificado de 
Aprovação - CA do MTb no 

momento da compra do 
EPI? S - Sim; N - Não. 
Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 

S-2240 periodicTroca = Foi 
observado o uso 

ininterrupto do EPI 
ao longo do tempo, 

conforme 
especificação técnica 

do fabricante 
nacional ou 
importador, 
ajustadas às 

condições de campo? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 
Check - List do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

É observada a periodicidade 
de troca definida pelo 
fabricante nacional ou 

importador e/ou programas 
ambientais, comprovada 
mediante recibo assinado 

pelo usuário em época 
própria? S - Sim; N - Não. 

Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 

S-2240 higienizacao = Foi 
observado o uso 

ininterrupto do EPI 
ao longo do tempo, 

conforme 
especificação técnica 

do fabricante 
nacional ou 
importador, 
ajustadas às 

condições de campo? 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Fatores de Riscos 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre 

É observada a higienização 
conforme orientação do 
fabricante nacional ou 

importador? S - Sim; N - 
Não. Valores Válidos: S, N. 

Obrigatório 
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Check - List do EPI 
inserida no Fator 

de Risco durante a 
elaboração do 

PPRA 

S-2240 cpfResp = Numero do 
CPF do Responsável 

Técnico 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Responsáveis 

Técnicos  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

Preencher com o CPF do 
responsável pelos registros 

ambientais. Validação: Deve 
ser um CPF válido. 

Obrigatório 

S-2240 nisResp =  NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Responsáveis 

Técnicos  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

Preencher com o Número 
de Identificação Social - NIS 

do responsável pelos 
registros ambientais, o qual 

pode ser o PIS, PASEP ou 
NIT. Validação: Deve ser um 

NIS válido. 

Obrigatório 

S-2240 NmResp = Nome Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Responsáveis 

Técnicos  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

Preencher com o nome do 
responsável pelos registros 

ambientais. 

Obrigatório 

S-2240 ideOC = Órg. Classe Em Funcionários » Órgão de classe ao qual o Obrigatório 
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Dentro do cadastro 
do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Responsáveis 

Técnicos  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

responsável pelos registros 
ambientais está vinculado: 
1 - Conselho Regional de 

Medicina (CRM); 4 - 
Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia 
(CREA); 9 - Outros. Valores 

Válidos: 1, 4, 9. 

S-2240 dscOC = Órg. Classe Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Responsáveis 

Técnicos  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

Descrição (sigla) do órgão 
de classe ao qual o 

responsável pelos registros 
ambientais está vinculado. 
Validação: Preenchimento 

obrigatório se {ideOC} = [9]. 
Não informar se {ideOC} = 

[1,4]. 

Obrigatório, se o órgão de 
classe informado for igual 

a Outros. 

S-2240 nrOC = Número Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Responsáveis 

Técnicos  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

Número de Inscrição no 
órgão de classe. 

Obrigatório 

S-2240 ufOC = UF Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 

Sigla da UF do órgão de 
classe. 

Obrigatório 
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Dentro da 
Ocupação » Aba – 

Responsáveis 
Técnicos  

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre o 
Responsável 

Técnico inserida na 
elaboração do 

PPRA 

S-2240 metErg = Descrição 
da metodologia 
utilizada para o 

levantamento dos 
riscos ergonômicos. 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Observação 
Relativas a 
Registros 

Ambientais  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre a 
metodologia 
inserida no 

mapeamento de 
riscos 

Descrição da metodologia 
utilizada para o 

levantamento dos riscos 
ergonômicos. Validação: 

Preenchimento obrigatório 
se {obsCompl} não for 

informado. 

Obrigatório, caso a 
Observação(ões) 

complementar(es) 
referente(s) a registros 

ambientais não seja 
informada 

S-2240 obsCompl = 
Observação(ões) 

complementar(es) 
referente(s) a 

registros ambientais. 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » 
Dentro do Registro 

de Admissão » 
Dentro da 

Ocupação » Aba – 
Observação 
Relativas a 
Registros 

Ambientais  
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação sobre a 
metodologia 
inserida no 

mapeamento de 
riscos 

Observação(ões) 
complementar(es) 

referente(s) a registros 
ambientais. Validação: 

Preenchimento obrigatório 
se {metErg} não for 

informado. 

Obrigatório, caso a 
Descrição da metodologia 

utilizada para o 
levantamento dos riscos 

ergonômicos não seja 
informada 

Notas: 

1 - Um mesmo vínculo pode ser enquadrado em mais de um ambiente previsto no evento “S–1060- Tabela 

Ambiente de Trabalho”.   

2 - Todos os riscos aos quais o trabalhador está exposto deverão ser informados. Caso não haja exposição a risco, 

deverá ser informado o código 09.01.001 (Ausência de fatores de risco) da Tabela 23.                                                                                                   

3 - No campo {codAtiv} deverão ser informadas as atividades realizadas, conforme Tabela 28 – Atividades 

Insalubres, Perigosas e/ou Especiais. A informação é necessária, pois tanto a legislação previdenciária quanto a 

trabalhista preveem que em alguns casos o enquadramento da insalubridade, periculosidade, ou de condições 
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especiais de trabalho para fins de aposentadoria especial decorre do exercício de determinadas atividades e não 

apenas da exposição ao agente nocivo. 

4 - A indicação das atividades previstas na Tabela 28 não dispensa a informação dos fatores de risco relacionados, 

previstos na Tabela 23.                                                                                                                                                                                                            

5 - As informações sobre a existência de fatores de risco aos quais o trabalhador possa estar exposto devem ser 

registradas, ainda que tal exposição esteja neutralizada, atenuada ou exista proteção eficaz                                                                                                                                                        

6 - O exercício de atividade com exposição a fatores de risco não implica necessariamente condições para concessão 

da aposentadoria especial nem direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade.                                                                                 

7 - O grupo {fatRisco} deverá ser preenchido considerando a exposição do trabalhador a fatores de risco ao longo de 

toda a sua jornada, ou seja, considerando a exposição em todos os ambientes nos quais o trabalhador exerce suas 

atividades. 

8 - No campo {tecMedicao} deve ser mencionada a norma cuja metodologia foi utilizada na mensuração do agente 

nocivo, e não apenas o nome do equipamento ou da metodologia utilizada.                                                                                                                                                        

9 - Todas as condições de insalubridade e periculosidade devem ser informadas, ainda que existentes 

concomitantemente. 

10 - Caso, para determinado ambiente, seja registrado na Tabela S-1060 o fator de risco “Outros” para quaisquer 

das categorias de fatores de risco (Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e/ou Mecânicos/Acidentes), deverá 

ser explicitado textualmente no campo correspondente {dscAmb}, qual(is) fator(res) de riscos existem naquele 

ambiente. Neste caso, no que se refere aos fatores de riscos químicos, não basta a indicação do nome comercial do 

produto usado no ambiente, mas sim, a especificação de sua composição química, indicando, por exemplo, o 

número de registro CAS Chemical Abstracts Service - correspondente, de forma a garantir sua correta e inequívoca 

identificação. 

11 - Ressalta-se que a Tabela 23 não lista produtos comumente conhecidos por seu nome comercial. Todos os 

produtos devem ter as substâncias químicas presentes em sua composição, devidamente identificadas e registradas 

a partir dos fatores de riscos químicos da Tabela 23. Somente no caso de não haver uma correta correspondência 

entre o agente encontrado no produto e a descrição da tabela é que o campo “Outros” deverá ser utilizado, valendo 

neste caso o disposto no item anterior. 

12 - Quando houver trabalhadores expostos ao fator de risco calor, o empregador/contribuinte/órgão público deve 

informar no campo {dscAtivDes} se a atividade exercida é Leve, Moderada ou Pesada, conforme classificação 

normativa. 

13 - Quanto ao “Prazo de envio” o Comitê Gestor do eSocial definiu recentemente que, durante o período de 

implantação do eSocial, o prazo de envio dos eventos que vencem no dia 07 do mês seguinte ao da competência 

informada, incluindo o fechamento de folha (S-1299), passará para o dia 15 de cada mês. A alteração já vale para os 

eventos relativos à competência maio/2019, que vencem em junho. A formalização dos novos prazos dos eventos 

previstos no MOS ocorreu com a publicação da Nota Orientativa nº 18/2019, disponível no seguinte endereço: 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf  

S-2245 – Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações  

  

Conceito do evento: Evento utilizado para prestação de informações sobre os treinamentos, 

capacitações exercícios simulados realizados, bem como informações relativas aos trabalhadores 

autorizados a realizar intervenções em instalações elétricas e em máquinas e equipamentos, conforme 

Tabela 29.  

Quem está obrigado: O empregador, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte concedente de estágio e 

o sindicato de trabalhadores avulsos.  

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

ou exercício simulado. No caso de registro de autorização de intervenção em instalações elétricas e em 

máquinas e equipamentos, o envio do evento deve ser realizado até o dia 07 de mês subsequente à 

autorização.  

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador”, “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo Emprego/Estatutário – Início”. 

Evento Campo 
Onde informar no 

Sigo®W3 
Regras de Validação Obrigatoriedade 

S-2245 cpfTrab = Número Em Funcionários » Preencher com o número Obrigatório 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf
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do CPF Dentro do cadastro 
do funcionário » 
Número do CPF 

do CPF do trabalhador. 
Validação: Deve ser um 

CPF válido. 

 

S-2245 nisTrab = NIS 
(PIS/NIT/PASEP) 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 
do funcionário » NIS 

(PIS/NIT/PASEP) 

Preencher com o Número 
de Identificação Social - 

NIS, o qual pode ser o PIS, 
PASEP ou NIT. Validação: 

O preenchimento é 
obrigatório, exceto se o 
código de categoria do 
trabalhador for igual a 

[901, 903, 904]. 

Obrigatório exceto para: 
Estagiário; 

Bolsista, nos termos da lei 
8958/1994 ; Participante 

de curso de formação, 
como etapa de concurso 
público, sem vínculo de 

emprego/estatutário 
 

S-2245 matricula = Número 
de Matrícula 
Atribuída ao 
Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Registros de 

Admissões » Dentro 
do Registro de 

Admissão » Número 
de Matrícula 
Atribuída ao 
Trabalhador 

Matrícula atribuída ao 
trabalhador pela empresa 

ou, no caso de servidor 
público, a matrícula 

constante no Sistema de 
Administração de 

Recursos Humanos do 
órgão. Validação: A 

matrícula deve 
corresponder à 
informada pelo 

empregador no evento S-
2200 do respectivo 

vínculo trabalhista. Se o 
trabalhador não está 

sujeito a esse evento (S-
2200), a matrícula não 

deve ser informada, 
porém, o trabalhador 

deve ter sido registrado 
como TSVE - Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário, 

através do evento S-2300. 

Obrigatório, exceto se o 
trabalhador não está 

sujeito ao evento S-2200, 
verificar regra de 

validação. 
 

S-2245 codCateg = Código 
da Categoria do 

Trabalhador 

Em Funcionários » 
Dentro do cadastro 

do funcionário » 
Aba- Dados 

Pessoais » Marcar a 
opção Sem Vínculo 

» Código da 
Categoria do 
Trabalhador 

Preencher com o código 
da categoria do 

trabalhador, conforme 
Tabela 01. Validação: Só 

informar se o trabalhador 
tiver sido registrado 

como TSVE - Trabalhador 
Sem Vínculo de 

Emprego/Estatutário, 
através do evento S-2300. 
Não informar nos demais 
casos. Se informado, deve 

existir na Tabela de 
Categorias de 

Trabalhadores (Tabela 
01). 

Obrigatório para 
trabalhadores registrados 
como TSVE (Trabalhador 

Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário) 

 

S-2245 codTreiCap = 
Código do 

Treinamento/ 
Capacitação 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » 
Código do 

Treinamento/ 
Capacitação 

Informar o código do 
treinamento/capacitação

/exercício simulado, 
conforme Tabela 29. 

Validação: Deve ser um 
código existente na 

Tabela 29 - Treinamentos, 
Capacitações, Exercícios 

Simulados e Outras 
Anotações. 

Obrigatório 
 

S-2245 indTreinAnt = Em Empresa Cliente Indicar se o treinamento Obrigatório 
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Treinamento 
Ocorreu Antes da 

Admissão, em outro 
Empregador 

» Aba - 
Treinamentos » 

Dentro do 
Treinamento » 
Treinamento 

Ocorreu Antes da 
Admissão, em outro 

Empregador 

ocorreu antes da 
admissão, em outro 

empregador: S - Sim;  N - 
Não.  Valores Válidos: S, 

N. 

 

S-2245 obsTreiCap = 
Observação 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » 
Observação 

Observação referente ao 
treinamento/capacitação

/exercício simulado. 

Opcional 
 

S-2245 dtTreiCap = Data 
Início do 

Treinamento 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Data 
Início do 

Treinamento 

Informar a data de início 
do 

treinamento/capacitação
/autorização/exercício 
simulado ou a data de 

início da obrigatoriedade 
deste evento para o 

empregador no eSocial, a 
que for mais recente. 

Validação: Deve ser uma 
data válida, igual ou 

anterior à data atual e 
igual ou posterior à data 
de admissão do vínculo a 
que se refere. Não pode 

ser anterior à data de 
início da obrigatoriedade 

deste evento para o 
empregador no eSocial. 
Se {indTreinAnt} = [S], a 

data deve ser igual à data 
de admissão do vínculo. 

Obrigatório 
 

S-2245 durTreiCap = 
Duração do 

Treinamento 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » 
Duração do 

Treinamento 

Informar a duração do 
treinamento/capacitação
/exercício simulado, em 

horas. 
Validação: O campo não 
deve ser preenchido se  
{codTreiCap} for igual a 
[1006, 1207, 3719]. O 

preenchimento é 
obrigatório nos demais 

casos. 

Obrigatório, exceto para os 
Códigos de Treinamentos 

[1006, 1207, 3719]. 
 

S-2245 modTreiCap = 
Modalidade do 
Treinamento 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » 
Modalidade do 
Treinamento 

Modalidade do 
treinamento/capacitação

/exercício simulado, 
conforme opções abaixo: 

1 - Presencial; 2 - 
Educação a Distância 

(EaD); 3 - Semipresencial. 
Valores Válidos: 1, 2, 3. 
Validação: O campo não 
deve ser preenchido se  
{codTreiCap} for igual a 
[1006, 1207, 3719]. O 

preenchimento é 
obrigatório nos demais 

casos. 

Obrigatório, exceto para os 
Códigos de Treinamentos 

[1006, 1207, 3719]. 
 

S-2245 tpTreiCap = Tipo de Em Empresa Cliente Tipo de Obrigatório, exceto para os 
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Treinamento » Aba - 
Treinamentos » 

Dentro do 
Treinamento » Tipo 

de Treinamento 

treinamento/capacitação
/exercício simulado, 

conforme opções abaixo: 
1 - Inicial; 2 - Periódico; 3 

- Reciclagem; 4 - 
Eventual. 5 - Outros. 

Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 
5. 

Validação: O campo não 
deve ser preenchido se  
{codTreiCap} for igual a 
[1006, 1207, 3719]. O 

preenchimento é 
obrigatório nos demais 

casos. 

Códigos de Treinamentos 
[1006, 1207, 3719]. 

 

S-2245 cpfProf = Número 
do CPF 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Aba 
– Profissionais 

Responsáveis pelo 
Treinamento/ 
Capacitação » 

Profissional 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 
informação do 

Número do CPF do 
usuário do 
Profissional 

Responsável pelo 
Treinamento/ 
Capacitação 

Preencher com o CPF do 
profissional responsável 

pelo 
treinamento/capacitação

/exercício simulado.  
Validação: 

Preenchimento 
obrigatório se {nacProf} = 
[1]. Se informado, deve 

ser um CPF válido e 
diferente do informado 

em {cpfTrab}. 

Obrigatório, para 
profissionais Brasileiros 

 

S-2245 nmProf = Nome Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Aba 
– Profissionais 

Responsáveis pelo 
Treinamento/ 
Capacitação » 

Profissional 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 
informação do 

Número do Nome 
do 

Profissional 
Responsável pelo 

Treinamento/ 
Capacitação 

Nome do profissional 
responsável pelo 

treinamento/capacitação
/exercício simulado. 

Obrigatório 
 

S-2245 tpProf = Ministrado 
Por 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Aba 
– Profissionais 

Responsáveis pelo 
Treinamento/ 

O 
treinamento/capacitação

/exercício simulado foi 
ministrado por:  1 - 

Profissional empregado 
do declarante; 2 - 

Profissional sem vínculo 
de emprego/estatutário 

Obrigatório 
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Capacitação » 
Profissional 

 
Importante: Esse 
campo irá trazer 
informação do 

Número do Nome 
do 

Profissional 
Responsável pelo 

Treinamento/ 
Capacitação 

com o declarante. Valores 
Válidos: 1, 2. 

S-2245 formProf = 
Formação do 
Profissional 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Aba 
– Profissionais 

Responsáveis pelo 
Treinamento/ 
Capacitação » 

Profissional 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 
informação da 
Formação do 
Profissional 

Formação do profissional 
responsável pelo 

treinamento/capacitação
/exercício simulado (seja 

acadêmica, prática ou 
outra forma). 

Obrigatório 
 

S-2245 codCBO = CBO Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Aba 
– Profissionais 

Responsáveis pelo 
Treinamento/ 
Capacitação » 

Profissional 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 

informação do CBO 
do Profissional 

Informar a Classificação 
Brasileira de Ocupação - 

CBO referente à 
formação do profissional 

responsável pelo 
treinamento/capacitação

/exercício simulado. 
Validação: Deve ser um 

código existente na 
tabela de CBO, com 6 

(seis) posições. 

Obrigatório 
 

S-2245 nacProf = 
Nacionalidade 

Em Empresa Cliente 
» Aba - 

Treinamentos » 
Dentro do 

Treinamento » Aba 
– Profissionais 

Responsáveis pelo 
Treinamento/ 
Capacitação » 

Profissional 
 

Importante: Esse 
campo irá trazer 
informação da 

Nacionalidade do 
Profissional 

Indicativo da 
nacionalidade do 

profissional responsável 
pelo 

treinamento/capacitação
/exercício simulado: 1 - 

Brasileiro; 2 - Estrangeiro. 
Valores Válidos: 1, 2. 

Obrigatório 
 
 
 
 
 

Notas: 

1 - Na Tabela 29, os dois primeiros dígitos do código correspondente se referem à Norma Regulamentadora que 

dispõe sobre a realização do treinamento, capacitação ou exercício simulado, buscando facilitar a identificação da 

referência normativa. 



  

42 
 

2 - Somente é obrigatório o registro dos treinamentos, capacitações e exercícios simulados que devam constar 

obrigatoriamente no registro do empregado, ou seja, que são de registro obrigatório no Livro de Registro de 

Empregados. 

3 - Os códigos que identificam os treinamentos, capacitações e exercícios simulados que devam constar 

obrigatoriamente no registro do empregado são os que constam nos grupos “TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E 

EXERCÍCIOS SIMULADOS - REGISTRO OBRIGATÓRIO” e “OUTRAS ANOTAÇÕES - REGISTRO OBRIGATÓRIO” da tabela 

29. 

4 - Quanto ao “Prazo de envio” o Comitê Gestor do eSocial definiu recentemente que, durante o período de 

implantação do eSocial, o prazo de envio dos eventos que vencem no dia 07 do mês seguinte ao da competência 

informada, incluindo o fechamento de folha (S-1299), passará para o dia 15 de cada mês. A alteração já vale para os 

eventos relativos à competência maio/2019, que vencem em junho. A formalização dos novos prazos dos eventos 

previstos no MOS ocorreu com a publicação da Nota Orientativa nº 18/2019, disponível no seguinte endereço: 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-018-2019-prazo-de-envio-de-eventos.pdf 
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