Segurança
e Saúde do
Trabalho simples
e descomplicada

Bene cios
para sua empresa!
Geração e gestão dos documentos legais (PPRA,
PCMSO, PPP, LTCAT, Ordens de Serviço, entre
outros);

Saúde Ocupacional/ Segurança
do Trabalho/ PPRA/ PCMSO/
PPP/ PCA/ CAT/
CIPA/ eSocial

Levantamento dos Riscos Ambientais de acordo
com os cargos, funções e locais de trabalho
existentes na empresa;
Adequado aos leiautes do eSocial, possibilita a
padronização das informações e o controle dos
eventos;
Integração com os sistemas de folha de
pagamento (Mix Folha) e ponto eletrônico (Mix
Ponto).

Traga mais tranquilidade para a sua gestão com o Mix Segurança e Saúde do
Trabalho, que oferece uma solução completa para o cumprimento das
exigências legais. Através desse módulo é possível registrar os cargos,
funções e locais de trabalho da empresa, acompanhar a realização de exames
médicos de acordo com suas periodicidades, controlar a exposição dos
trabalhadores aos riscos ambientais, assim como os atendimentos médicos e
a utilização de equipamentos de segurança individual e coletiva.

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

Solicite uma
demonstração!

Gestão de Segurança Ocupacional
Facilite a gestão das Normas Regulamentadoras (NRs) e de todos os processos relacionados à segurança do trabalho.
O levantamento dos riscos do ambiente de trabalho pode ser realizado de acordo com as funções ocupadas pelos
funcionários ou pelos locais de trabalho existentes em sua empresa. Pensando no controle desses riscos, com o Mix
Segurança e Saúde do Trabalho é possível elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), onde são
apresentadas as condições ambientais de sua empresa e os meios de controle.
O sistema também auxilia na gestão previdenciária, com a elaboração do Perfil Profissiográfico (PPP) dos funcionários. O
acompanhamento de acidentes é realizado com a emissão da CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho), além do
registro de afastamentos e da formulação do LTCAT (Laudo Técnico de Comunicado de Acidente de Trabalho).
Para garantir a segurança de sua empresa, é possível gerenciar e acompanhar a CIPA, desde a votação e candidatura do
funcionário até o término do mandato, com o dimensionamento da CIPA por empresa, de acordo com o número de
funcionários e o grau de risco de cada uma delas, além da elaboração do calendário de reuniões e registro de atas no
sistema.
O sistema permite ainda o registro dos equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC, respectivamente),
com controle de estoque, manutenção, histórico de empréstimo/devoluções e vencimento de equipamentos.
- Cadastro de Acidentes de Trabalho;
- Controle dos Riscos Ambientais e de seus agentes causadores;
- Criação e geração dos Programas de Controle obrigatórios;
- CIPA (Cadastro de Mandato, Eleição, Votação e Movimentação);
- Cadastro e gestão das movimentações de equipamentos;
- Controle de extintores e hidrantes.

Gestão de Saúde Ocupacional
O sistema possibilita a gestão dos processos relacionados à saúde no trabalho, controlando, assim, todo o serviço
médico, como o cadastro de medicamentos e vacinas, o agendamento de consultas e exames e a realização dos
atendimentos médicos.
A gestão ambulatorial, com controle da realização de exames ocupacionais e complementares (admissionais,
demissionais, de alteração de cargo, unidade organizacional, retorno de trabalho e periódicos), garante um registro
adequado para a realização de Audiometrias e para a emissão de documentos como o PCA (Programa de Conservação
Auditiva) e o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
Também é possível gerar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) para a realização de exames
médicos com o objetivo de prevenir e controlar danos à saúde, com emissão dos relatórios do PCMSO e geração do
cronograma de atividades a serem realizadas.
- Emissão de atestados;
- Afastamentos;
- Controle de absenteísmo;
- Histórico de atendimentos, medicamentos e outros;
- Gestão de exames (agendamentos e atendimentos).

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

