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RESUMO 

 

A Previdência Social instituiu, em 2006, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – 

NTEP. Com a adoção do NTEP foi implantada uma nova metodologia para concessão dos 

benefícios previdenciários por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, baseada no 

cruzamento das informações relativas a dados ocupacionais e de saúde dos trabalhadores, 

apontando a possibilidade de nexo entre doença e trabalho. O presente estudo almejou descrever 

o processo de notificação de acidentes de trabalho no âmbito da Previdência Social associado a 

uma analise dos registros de benefícios previdenciários concedidos por acidente de trabalho 

típico e de trajeto, em Salvador e região metropolitana, antes e após da adoção do NTEP, anos de 

2006 e 2008. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma análise da evolução da 

Previdência Social no Brasil, com ênfase na adoção do NTEP e um estudo descritivo dos 

registros de benefícios previdenciários concedidos por acidente de trabalho típico e de trajeto, 

onde foram estimadas: as proporções de benefícios por acidentes não ocupacionais e 

ocupacionais; a incidência acumulada anual específica para incapacidade temporária por 

acidentes de trabalho; a diferença das proporções de benefícios previdenciários concedidos por 

acidente de trabalho típico e de trajeto, utilizando- se os testes estatísticos Qui-quadrado de 

Pearson e o Exato de Fischer (quando necessário). Ao estudar o processo de notificação dos 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, no âmbito da Previdência Social, comprovou- se 

que a adoção do NTEP, pode ser considerado um novo paradigma, para reconhecimento do nexo 

entre agravo e trabalho, pois, retira do trabalhador o ônus da prova em relação ao nexo. O estudo 

descritivo dos registros de benefícios previdenciários concedidos por acidente de trabalho típico e 

de trajeto demonstrou que após a adoção do NTEP ocorreu um aumento na freqüência, 

proporção, na incidência de benefícios concedidos por acidentes de trabalho típicos e de trajeto, 

associado a variações estatisticamente significantes na concessão de benefícios por acidentes de 

trabalho típicos e de trajeto, nos setores de alojamento e alimentação, transporte, saúde, e outros 

serviços coletivos sociais e pessoais. Conclui-se que a adoção do NTEP pode significar um 

avanço para os sistemas de registro e notificação dos acidentes de trabalho no Brasil.  

Palavras-chaves: 1. NTEP; 2. Nexo Técnico Epidemiológico; 3. Acidente de Trabalho; 4. 

Previdência Social. 
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ABSTRACT 

 

The Social welfare instituted, in 2006, the Nexus Technician 

Epidemiologist Welfare - NTEP. With the adoption of the NTEP it was implanted a new 

methodology for concession of the social security benefits for work accidents and occupational 

illnesses, that had passed not to depend exclusively on the emission of the Communication of 

Industrial accident CAT. This decurrently methodology of the adoption of the NTEP is based, in 

the crossing of the relative information the occupational data and of health of the workers, 

pointing the possibility of nexus between illness and work. This study describe the process of 

notification of work accidents in the scope of the Social welfare, through analyzes of the registers 

of benefits granted by work accident, Salvador and region metropolitan, before and after of the 

adoption of the NTEP, years of 2006 and 2008. To reach the considered objectives, an analysis of 

the evolution of the Social welfare in Brazil was carried through, with emphasis in the adoption 

of the NTEP and a descriptive study of the registers of  Social Security  benefits granted  and 

work accident, in the years of 2006 and 2008, where they had been esteem: the reason enters of 

not occupational and occupational accident benefits; the specific annual accumulated incidence 

for temporary incapacity for work accidents; the difference of the reason of social security 

benefits granted by work accident, in the studied years, using the statistical tests Qui-square of 

Pearson and the Accurate one of Fischer (when necessary). When studying the process of 

notification of the occupational illness and work accidents, in the scope of the Social welfare, 

proved that the adoption of the NTEP can be considered a new paradigm for recognition of the 

nexus enters illnesses and work, therefore, removes of the worker the responsibility of the test in 

relation to the nexus. The descriptive study of the registers of benefits social security granted by 

typical work accident it demonstrated that after the adoption of the NTEP occurred an increase in 

the frequency, ratio, in the incidence of benefits granted for work accidents, associate the 

statistical significant variations in the concession of accident benefits typical of work and 

passage, in the sectors of lodging and feeding, transport, health, and other social and personal 

collective services. One concludes that the adoption of the NTEP can mean an advance for the 

register systems and notification of the work accidents in Brazil.  

Keywords: NTEP; Work accidents; Nexus Technical Epidemiological.




