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Acesso aos Boletins Quadrimestrais no Portal do 

MTPS 



5 

 



6 

O Boletim  

O boletim quadrimestral tem 

por objetivo apresentar a 

evolução da concessão de 

benefícios por incapacidade, em 

especial aqueles causados pelo 

trabalho. 

 

A primeira edição foi publicada 

em 28 de abril de 2014.  
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Boletim I - 2014 

O primeiro boletim, lançado no dia mundial em memória às 

vítimas de acidentes de trabalho, apresentou um panorama da 

concessão de benefícios por incapacidade acidentários (auxílio-

doença – B91; aposentadoria por invalidez – B92; pensão por 

morte – B93; e auxílio-acidente – B94) no Brasil entre os anos de 

2000 e 2011. 

 

Os números de concessão foram relacionados aos códigos de CID 

(Classificação Internacional de Doenças) causadores. 
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Boletim II- 2014 

O segundo boletim quadrimestral do ano de 2014 

abordou a evolução da concessão do auxílio-doença no 

decênio de 2004 a 2013, focando na diferença da 

velocidade da evolução entre homens e mulheres. 

 

Também foram analisados os códigos de CID que mais 

influenciaram a concessão do benefício para cada sexo 

ao longo do período. 
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Boletim III- 2014 

O último boletim do ano de 2014 analisou a 

concessão de benefícios acidentários 

relacionados ao porte (número de vínculos) dos 

empregadores no biênio 2012-2013. 
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Boletim I - 2015 

O primeiro boletim elaborado no ano de 2015 teve por objetivo 

identificar a frequência e os motivos do indeferimento (negativas 

de concessão) de auxílio-doença para o segurado empregado em 

situação de desemprego (período de graça) e compará-los com as 

informações relacionadas às demais formas de filiação, entre os 

anos de 2009 e 2013.  

 

A partir deste boletim, as publicações passaram a ser 

desenvolvidas a partir de ferramenta cuja cessão para uso é 

garantida por Acordo de Cooperação Técnica firmado entre 

MTPS e MPT (Ministério Público do Trabalho) em dezembro de 

2014. 
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Boletim II - 2015 

O boletim II de 2015 traz análise  a concessão de 

benefícios acidentários entre os anos de 2009 e 2013 a 

partir dos parâmetros de frequência, duração, despesa e 

Ifdd*. 

 

 *Ifdd – índice composto que informa a despesa da 

Previdência Social com benefício por dia, levando em 

consideração a frequência, a duração e a despesa. 
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Boletim III - 2015 

O boletim III/2015 apresenta a frequência de registros das 

comunicações de acidente de trabalho – CAT no Brasil entre os 

anos de 2010 e 2014, considerando:  

 

• A natureza do acidente (trajeto, típico ou doença);  

• A divisão por gênero, faixa etária, local do acidente e emitente;  

• As maiores incidências de acidentes comunicados por CNAE, 

CID, agente causador, parte do corpo atingida e natureza da 

lesão. 
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Coordenador-Geral de Política de Seguro Contra Acidentes do Trabalho e Rel. Inter 
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Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS 

Telefone: (61) 2021-5778 
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