
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

CONHEÇA O

SAÚDE E SEGURANÇA  
DO TRABALHO BY NG
Tecnologia 100% na nuvem para 
facilitar e modernizar a gestão 
ocupacional da sua empresa.



Adquira o Saúde e Segurança do Trabalho by NG com a TOTVS 
e aumente a eficiência da sua gestão de saúde ocupacional.

Da equipe de RH aos profissionais de SST, gerencie 
tudo com o Saúde e Segurança do Trabalho by NG. 
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato  
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio  
com soluções nativas e conectadas ao seu ERP TOTVS    

Controle da saúde: aumente a eficiência e a produtividade da área 
médica com funcionalidades como agenda médica para gerenciar 
consultas e calendário; prontuário médico com dados de exames, 
consultas, medicamentos e históricos dos colaboradores; laudos  
com informações AET, PPRA, LTCAT, LT Pericial, PCMAT, PGR  
e PPR; e dashboards com diversos indicadores, incluindo o NTEP

Gestão da segurança: gerencie as informações e mantenha sua empresa 
segura, com recursos para monitorar riscos ambientais e gerar PPRA; 
gerenciar planos de ação, atuando no planejamento e controle de ações 
e metas; controlar mandatos, ações e investigações da CIPA; 
e administrar a entrega de EPIs, com controle total de histórico

totvs.com

Quando o assunto é integridade e bem-estar dos seus colaboradores, não dá para correr riscos. Pensando nisso, apresentamos 

o Saúde e Segurança do Trabalho by NG, um sistema completo, moderno e eficiente, que garante total atendimento às NRs, 

ao eSocial e a diversas legislações relacionadas à saúde ocupacional. Com ele, sua empresa tem mais tecnologia para prevenir 

doenças ocupacionais e reduzir acidentes, incluindo funcionalidades de agenda médica, planos de ação, EPI e muito mais.  

Tudo em um ambiente web, com armazenamento em nuvem para sua gestão operacional ser ainda mais eficiente e segura.

MAIS TRANQUILIDADE COM UM SISTEMA ALINHADO ÀS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS  
DE TECNOLOGIA E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.

SISTEMA 100% ONLINE 
E ATUALIZADO

Acesso web, com armazenamento na nuvem 
e garantia de recebimento das atualizações 
da ferramenta, continuamente.

PERFIS DE USO

Grande facilidade de utilização, com 
funcionalidades específicas para diferentes 
perfis de colaboradores: médico, engenheiro, 
enfermeiro, técnico, secretário, recursos 
humanos e almoxarife.

INTEGRADO AO SEU ERP 

Diversas rotinas do sistema podem ser 
integradas aos ERPs TOTVS das linhas 
Protheus, RM ou Datasul, de forma 
automatizada, estável e segura.

quirons.com.br

http://www.totvs.com
http://www.quirons.com.br

