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Introdução

Sua empresa já se preparou? Está com dúvidas? 
Este é o momento que iremos destacar os 
principais assuntos dos eventos SST.
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S-2210 Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) 



S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT 5

Comunicação de Acidente de Trabalho é o registro realizado junto ao governo quando da 
ocorrência de um acidente de trabalho ou de trajeto do colaborador.

● O CAT Web está bloqueado para Empresas do Grupo 1 a partir da obrigatoriedade de 
eventos SST no eSocial

● A comunicação da CAT permanece até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, 
em caso de morte, de imediato

● A impressão de cópia fiel à ser entregue ao acidentado ou dependentes, será no sistema



S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
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O número da CAT é o número do recibo deste evento.

● Acidente de trabalho que resulte em afastamento, deve-se obrigatoriamente, enviar 
o evento S-2230

Acidente do trabalho: tabela 13 do eSocial

● Agente Causador: deve ser selecionada apenas uma das hipóteses da tabela 14 ou 
da tabela 15

● O eventos S-2210 não demandam carga inicial, registrando as informações que 
ocorrem a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de SST no eSocial para a 
empresa



Fica a Dica
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Os campos {hrAcid} e {hrsTrabAntesAcid} não devem ser preenchidos em caso de doença 
ocupacional ou acidente de trajeto.



Como gerar o evento  S-2210
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Material de Apoio

RH - Linha Protheus - MDT - eSocial - S-2210 - Como emitir uma CAT evento S-2210 no 
eSocial
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409360161047-RH-Linha-Protheus-
MDT-eSocial-S-2210-Como-emitir-uma-CAT-evento-S-2210-no-eSocial

Documentações
MDT Esocial
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360004428991-MDT-eSocial

Centralizadora do Evento S-2210
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais+-+S-
2210

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409360161047-RH-Linha-Protheus-MDT-eSocial-S-2210-Como-emitir-uma-CAT-evento-S-2210-no-eSocial
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409360161047-RH-Linha-Protheus-MDT-eSocial-S-2210-Como-emitir-uma-CAT-evento-S-2210-no-eSocial
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360004428991-MDT-eSocial
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais+-+S-2210
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais+-+S-2210


Como gerar o evento  S-2210
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No módulo 35 SIGAMDT acesse: Atualizações - Acidente de Trabalho - Acidentes



Como gerar o evento  S-2210
1
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Como gerar o evento  S-2210
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Como gerar o evento  S-2210



Como gerar o evento  S-2210



Como gerar o evento  S-2210

Deverá Confirmar 
a Inclusão

Neste Momento 
não será enviado 
a CAT, pois ainda 
precisa relacionar 
este Acidente 
com um Atestado 
ou Diagnóstico.



Fica a Dica
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Envio das Informações do Atendimento Médico no Evento S-2210 do eSocial

Atenção!
Com a publicação da NT 03/2021 em 31/08/2021, as informações do atestado médico do 
evento S-2210 (tag <atestado>) passam a ser obrigatórias, ou seja, para que o acidente no 
SIGAMDT seja integrado com o SIGATAF/Middleware, ele deverá ser relacionado a um atestado 
ou diagnóstico médico, enquanto não houver esse relacionamento o acidente apenas ficará 
cadastrado no SIGAMDT e não será integrado

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=628970344

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=628970344
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=628970344


Fica a Dica
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Procure revisar seus parâmetros antes de gerar o evento, qualquer falha na 
configuração pode interferir na geração do evento.

MV_NG2NENV = Indica quais categorias de funcionários não terão os eventos de 
SST comunicados ao SIGATAF/Middleware.

MV_NG2IATE = Indica qual documento será considerado para envio das 
informações de atendimento médico no evento S-2210. 1-Diagnóstico; 2-Atestado; 
3-Mais recente.



Relacionando a CAT com Atestado Médico

No módulo 35 SIGAMDT acesse: Atualizações - Atendimento Médico - Atestado 
Médico



Relacionando a CAT com Atestado Médico

Necessário preencher o Campo Ind. Atendimento com a mesma opção utilizada 
no cadastro do Acidente.

Sempre consulte site do governo, verifique as regras, layout, Manual de 
Orientação do eSocial (MOS) para saber quais as particularidades de cada 
situação.
https://www.gov.br/esocial/pt-br

https://www.gov.br/esocial/pt-br


Relacionando a CAT com Atestado Médico

Deverá 
Confirmar a 
Inclusão 
para envio 
do Evento 
S-2210



Formulário CAT

2
2

Formulário CAT portaria (4.334 de 15/04/2021) - DNG-14828/ DNG-15829 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=662896263

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=662896263


Impressão do Formulário CAT



Impressão do Formulário CAT



Gerar XML S-2210 (CAT)

Em algumas situações poderá ser solicitado o XML do evento, para o suporte avaliar se as Tags 
estão sendo alimentadas corretamente, para podermos identificar que existe um possível problema 
no MDT ou no TAF.
Acesse o cadastro do Acidente ( atualizações - acidente de trabalho - Acidente), posicione no 
registro desejado - Outras ações gerar XML.



Gerar XML S-2210 (CAT)

Selecione a opção desejada e aponte o caminho.



Reabertura da (CAT)

CAT de Reabertura – A Comunicação de Acidente de Trabalho de reabertura deve 
ser emitida quando ocorrer agravamento de lesão de acidente do trabalho ou de 
doença profissional ou do trabalho ou reinício de tratamento do trabalhador. A 
emissão da CAT de reabertura deve ser precedida da CAT inicial.

Posicione no Registro da CAT Inicial - Outras Ações - Reabrir CAT



Como visualizar o evento S-2210 no TAF
No módulo 84 TAF acesse: Atualizações - Eventos eSocial - Não periódicos - CAT Comun. Acid. Trab.
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Carolina 
ASSISTENTE VIRTUAL DA TOTVS

02



Carolina 
ASSISTENTE VIRTUAL DA TOTVS

30

Você já conhece a Carolina, 
assistente virtual da TOTVS   

Ela é a nossa colega de trabalho moderna, 
pois é responsável pela nossa área de 
atendimento digital focada no atendimento 
de dúvidas, e consultas de solicitações 
(tickets).
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+ Agilidade em seu 
autoatendimento.

Otimiza sua solução.

Respostas em Tempo Real com 
ajuda de Processamento de 
Linguagem Natural.

Novo canal de 
relacionamento junto a 
TOTVS.

Retorno de Pacotes de 
Atualização já disponíveis.

Processos repetitivos e 
dúvidas frequentes, 
podem ser resolvidos 
com maior rapidez e 
exatidão.

Atendimento Ilimitado.
atendendo várias 
pessoas ao mesmo 
tempo. 



CAROLINA ONDE ENCONTRAR? 32

1. TOTVS NEWS
2. PORTAL DA TOTVS
3. ROTINAS PROTHEUS

Você encontra a nossa assistente 
dentro do Protheus!

Isso mesmo, sem sair do Protheus!

+COMODIDADE
+RAPIDEZ
+COMPROMISSO
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S-2220 Monitoramento da Saúde do 
Trabalhador

03

Neste evento é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador  durante o seu contrato de 
trabalho, com as informações relativas aos  ASO e seus exames complementares. Tais 
informações correspondem às exigidas no PPP.



PPP
3
4

Assim, teremos período em que embora a informação seja encaminhada 
ao eSocial, o PPP ainda deverá ser emitido em meio físico, sendo que o 
PPP eletrônico somente registrará as informações de exposição do 
segurado a partir de 01/2023.

O legado não será carregado no eSocial, devendo manter em “papel” 
itens do PPP anteriores à obrigatoriedade de eventos de SST no eSocial

PPP obrigatório à todos colaboradores, pois existe previsão legal na IN 
77/2015 é importante que fique explícito sua não exposição (fatores de 
riscos ergonômicos e mecânicos, não entram agora)



PPP

3
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Quanto ao PPP, regra geral, a substituição do documento físico pelo 
eletrônico ocorreria assim que iniciada a obrigatoriedade dos eventos de 
SST para o grupo de empresas.

Entretanto, houve uma alteração nesse prazo para que sejam concluídas 
as entregas por parte do Governo que são necessárias.

A partir 1º de janeiro de 2023 o Perfil Profissiográfico Previdenciário -PPP 
será emitido exclusivamente em meio eletrônico, a partir das informações 
constantes nos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no 
Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais -eSocial, para os segurados das 
empresas obrigadas.



S-2220 Monitoramento de Saúde do Trabalhador - ASO

3
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Neste evento é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o seu contrato 
de trabalho, com as informações relativas aos    ASO e seus exames complementares. Tais 
informações correspondem àquelas exigidas no PPP.

Devem ser informados os exames previstos como obrigatórios na legislação trabalhista e 
aqueles indicados a PCMSO

● Avaliação ou exame realizado: tabela 27

● Todos os exames que constam ASO o eventos S-2220 não demanda carga inicial, 
registrando as informações que ocorrem a partir do início da obrigatoriedade dos 
eventos de SST no eSocial para a empresa.

● O eventos S-2220 não demanda carga inicial, registrando as informações que ocorrem 
a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de SST no eSocial para a empresa.



Fica a Dica
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● Necessário ter uma Ficha Médica.

● Os exames do funcionário deve ser do tipo Ocupacional.

● Observação sobre o procedimento diagnóstico (TM5_OBSERV) do exame deve ser 
preenchida. 
( exames do funcionário)

● O procedimento diagnóstico (TM4_PROCRE) do exame deve ser preenchido.              
( cadastro de exames)

● A data de realização do exame (TM5_DTRESU) deve ser preenchida. 
( exames do funcionário)



Fica a Dica

Todas as informações referentes à saúde do funcionário estão relacionadas na ficha 
médica, portanto é necessário criar uma Ficha Médica para controlar tais informações.

Existe a possibilidade do sistema criar automaticamente uma ficha Médica assim que 
realizado uma nova admissão consulte a documentação abaixo para maiores 
esclarecimentos.

RH - Linha Protheus - MDT - Inclusão automática de ficha médica ao realizar admissão do 
funcionário admissões a empresa pode configurar o parâmetro para inclusão automática de 
uma ficha médica assim que o funcionário for admitido

Ou pode ser realizado de forma manual, consulte a documentação abaixo para maiores 
esclarecimentos.

RH - Linha Protheus - MDT - Como Gerar Fichas Médicas (MDTA001)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028379252-RH-Linha-Protheus-MDT-Inclus%C3%A3o-autom%C3%A1tica-de-ficha-m%C3%A9dica-ao-realizar-admiss%C3%A3o-do-funcion%C3%A1rio
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028379252-RH-Linha-Protheus-MDT-Inclus%C3%A3o-autom%C3%A1tica-de-ficha-m%C3%A9dica-ao-realizar-admiss%C3%A3o-do-funcion%C3%A1rio
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028379252-RH-Linha-Protheus-MDT-Inclus%C3%A3o-autom%C3%A1tica-de-ficha-m%C3%A9dica-ao-realizar-admiss%C3%A3o-do-funcion%C3%A1rio
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500000107381-RH-Linha-Protheus-MDT-Como-Gerar-Fichas-M%C3%A9dicas-MDTA001-


S-2220 - ASO para Candidato que foram Admitidos
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Deve existir a Ficha Médica do Candidato ( o campo matrícula deve ficar em branco). Os demais 
campos relacionados aos dados do candidato devem ser preenchidos.
Deve constar o número do CPF do candidato na Ficha Médica.



S-2220 - ASO para Candidato que foram Admitidos
4
0

Deve ser inserido um ASO ao Candidato e realizado sua impressão, estando tudo certo com a avaliação 
médica e demais avaliações relacionados os processo de admissão, este Candidato será direcionado ao 
RH para efetuar sua admissão.



S-2220 - ASO para Candidato que foram Admitidos
4
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Ao realizar sua admissão o candidato passa a ser um funcionário tendo uma matrícula vinculada no 
sistema, essa numeração de matrícula deve ser vinculada com a ficha médica do candidato.



S-2220 - ASO para Candidato que foram Admitidos
4
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Para realizar o disparo do evento S-2220, deverá retornar no cadastro do atestado ASO (MDTA200), 
selecione o registro com a opção Alterar e salve ( sem realizar qualquer alteração), e na sequência 
realize a impressão novamente do Atestado ASO, que foi incluído originalmente pelo candidato.



S-2220 - ASO para Candidato que foram Admitidos
4
3



S-2220 - ASO para Candidato que foram Admitidos
4
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Melhoria
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/posts/4412371161879-TOTVS-RH-Linha-Protheus-Medicina-
e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-Evento-S-2220-Admissional

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/posts/4412371161879-TOTVS-RH-Linha-Protheus-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-Evento-S-2220-Admissional
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/posts/4412371161879-TOTVS-RH-Linha-Protheus-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-Evento-S-2220-Admissional


Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional

ASO Demissional

No MOS informa que o evento S-2220 pode sim ser enviado após o S-2299 
então pode sim calcular a rescisão e depois emitir o ASO com natureza 
demissional.

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-0-con
solidada-ate-a-no-s-1-0-08-2021.pdf

Página 213 /214 item  7.3
 
Contudo a empresa precisa  ter uma ficha médica para essa geração.
Deve existir uma ficha médica antes de ser calculado uma rescisão.

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-0-consolidada-ate-a-no-s-1-0-08-2021.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-0-consolidada-ate-a-no-s-1-0-08-2021.pdf


Fica a Dica
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Importante! Não deve ser executado a rotina de Gerar programação para listar 
os exames demissionais, a rotina Gerar programação tem o intuito de gerar os 
exames necessário ao funcionário enquanto ele está ativo na empresa com controle 
periódico.

Como deve ser gerado os 
exames demissionais?



Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional

4
7

Verificar se o exame está como demissional.



Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional

4
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Lançar o exame demissional Atualizações - PCMSO - Exames p/ demissão

Exames para Demissão

Esta rotina tem por finalidade permitir a geração automática dos exames 
complementares que o funcionário deve realizar antes de fazer o exame demissional. O 
programa obtém a informação de quais exames são obrigatórios no exame demissional 
através do campo "Demissional?" do cadastro de Exames.

Serão apresentadas todas as fichas médicas, o usuário deverá escolher a ficha do 
funcionário que será demitido. Após selecionar a ficha, deverá clicar em "Exames", o 
programa apresentará a relação de exames que o funcionário deverá realizar.



Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional
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A rotina irá 
apresentar 
todos os 
exames com 
SIM para 
demissão, basta 
a empresa 
selecionar quais 
deseja incluir 
marcando ou 
desmarcando os 
exame. Existe a 
opção de incluir 
novos exames 
também.



Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional

Ao selecionar os exame será carregado na rotina Exames do Funcionário o exame com a natureza 
Demissional.



Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional

Deverá incluir o ASO com Natureza Demissional e selecionar a opção Exames



Como gerar o evento S-2220 - ASO Demissional

Se faz necessário imprimir o ASO para disparo do evento S-2220



S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador
5
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Como gerar um ASO?
RH - Linha Protheus - MDT - eSocial - S-2220 - Como gerar o ASO para o eSocial evento 
S-2220 no SIGAMDT

Como relacionar exames no ASO?
RH - Linha Protheus - MDT - Como relacionar exames em um Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4414503676567-RH-Linha-Protheus-MDT-eSocial-S-2220-Como-gerar-o-ASO-para-o-eSocial-evento-S-2220-no-SIGAMDT?source=search
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4414503676567-RH-Linha-Protheus-MDT-eSocial-S-2220-Como-gerar-o-ASO-para-o-eSocial-evento-S-2220-no-SIGAMDT?source=search
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044751214-RH-Linha-Protheus-MDT-Como-relacionar-exames-em-um-Atestado-de-Sa%C3%BAde-Ocupacional-ASO-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044751214-RH-Linha-Protheus-MDT-Como-relacionar-exames-em-um-Atestado-de-Sa%C3%BAde-Ocupacional-ASO-


S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador
5
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Como gerar XML do ASO?
Posicione no registro do ASO desejado (MDTA200) Outras Ações - Gerar XML



S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador
5
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Mapei o caminho desejado e abra o XML.



S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador
5
6

Como conferir o ASO no TAF?
 Módulo 84 acesse: Atualizações - Eventos eSocial - Não Periódicos - Monitoramento da Saúde do Trabalhador.
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S-2240 
Condições Ambientais do 
Trabalho – Fatores de Risco

informações da exposição do trabalhador aos  agentes nocivos, 
conforme “Tabela 24”. Deve-se também ser  declarada a existência 
de EPC instalados, bem como os EPI  disponibilizados.



S-2240 Condições Ambientais do Trabalho (Riscos)

● Exposição a Agentes Nocivos e o exercício das atividades: Tabela 24.

● Informações prestadas neste evento compõem o PPP.

● O evento S-2240 exige carga inicial e todas as empresas, deve enviar um S-2240 para 
cada trabalhador com vínculo ativo.

● Prazo do esocial é sempre o dia 15 do mês seguinte.

 



Agente com Ausência de Risco (09.01.001)

Quando o funcionário não está exposto a nenhum risco será enviado esse código 09.01.001 no evento S-2240 
quando gerado a carga inicial Riscos, ou em novas admissões.

Um erro muito comum nas empresas é cadastrar um agente usando este código (09.01.001 ), e vincular um risco a 
este código. Para tentar estabelecer quem não está exposto a nenhum risco.

Esta prática não deve acontecer!!

O sistema portanto vai funcionário por funcionário verificando se ele está exposto a algum risco ou não.
Se estiver exposto envia o código do eSocial Cadastrado no agente do risco, ou seja, o 01.01.001, 02.01.001, etc.

E caso o funcionário não esteja exposto a nenhum risco envia o código da ausência, que é o 09.01.001.
Não devem ser cadastrados nenhum agente usando este código do eSocial e consequentemente nenhum riscos 
vinculado a este agente na TN0 com o código 09.01.001.

Pois esse código o sistema envia automaticamente. E não faz sentido cadastrar um risco com o código 09.01.001 
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MDT0062+Ausencia+de+Fator+de+Risco

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MDT0062+Ausencia+de+Fator+de+Risco


Agente com Ausência de Risco (09.01.001)

ATUALIZAÇÕES > PPRA > AGENTES

Cadastro de Agente rotina MDTA182 não deve existir nenhum registro com o campo (TMA_ESOC) “Cod. 
eSocial” utilizando o código 09.01.001 - “Ausência de Fator de Risco”.



Ambiente Físico 
O eSocial obriga que cada funcionário esteja alocado em um Ambiente Físico. 
E para o eSocial deve ser enviado apenas um Ambiente Físico no evento S-2240 , o ambiente a ser considerado será com base no centro de custo 
de cada um dos funcionários. 

Atualmente não é possível vincular o mesmo centro de custo ou entidade escolhida em mais de um Ambiente Físico. 

Por uma questão de lógica se devemos enviar apenas um Ambiente Físico, não poderíamos permitir vincular mais de um ambiente com o mesmo 
centro de custo ou entidade escolhida.

Quais são essas entidades?

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=638414346

MV_NG2EAMB

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=638414346


Ambiente Físico 

ATUALIZAÇÕES > PPRA > AMBIENTE FÍSICO

Ao acessar a rotina de Ambiente Físico (MDTA165)
Os campos Tp. Inscr. (TNE_TPINS), Nr. Inscr. (TNE_NRINS) ou Cod. Lot. (TNE_CODLOT) estão 
bloqueados
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4411258747927

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4411258747927


Riscos

ATUALIZAÇÕES > PPRA > RISCOS



Riscos

IMPORTANTE!



Riscos MV_NG2EPIR = Indica se 
pega as 
CARACTERÍSTICAS dos 
EPIs da Entrega ou do 
Risco, para envio no evento 
S-2240. 1= Entrega; 2= 
Risco.



Riscos - Funcionários Expostos



Riscos



 Risco com Necessidade de EPI

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4407283911063



Entrega EPI - Funcionários x EPI

Você sabe como vincular o EPI com o Fornecedor, incluir o C.A e sua validade?

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4410663154455



Entrega EPI - Funcionários x EPI

ATUALIZAÇÕES > EPI > FUNCIONÁRIOS X EPI 



Entrega EPI - Funcionários x EPI



 Risco vinculado Laudo



Responsável Ambiental

ATUALIZAÇÕES > SESMT > SESMT/USUÁRIOS MV_NG2REST = Indica 
que tipo de Responsável 
Ambiental será enviado ao 
TAF. 1=Médico 
Trab.;2=Engenheiro 
Trab.;3=Ambos;4=Todo

MV_NG2RAMB = Indica se será enviado todos os 
responsáveis ambientais vinculados aos laudos 
cadastrados ou apenas os responsáveis ambientais 
vinculados aos laudos relacionados aos riscos a que o 
funcionário está exposto.



Laudo

ATUALIZAÇÕES > LAUDOS > LAUDOS

MV_NG2VLAU = 
Indica se somente irá 
enviar ao TAF Riscos 
que estejam 
vinculados a um laudo 
PPRA no momento do 
envio. 1- Sim; 2- Não.



S-2240 como conferir no TAF 

ATUALIZAÇÕES > EVENTOS ESOCIAL > NÃO PERIÓDICOS > COND.AMB.TRABALHO



S-2240 como conferir no TAF 



Descrição do Agente Nocivo

Validação: 
Preenchimento 
obrigatório se 
codAgNoc =
[01.01.001, 01.02.001, 
01.03.001, 01.04.001, 
01.05.001,
01.06.001, 01.07.001, 
01.08.001, 01.09.001, 
01.10.001,
01.12.001, 01.13.001, 
01.14.001, 01.15.001, 
01.16.001,
01.17.001, 01.18.001, 
05.01.001].



 Risco com Periculosidade ou Insalubridade

ATUALIZAÇÕES > PPRA > AGENTES https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4416286404247



XML S-2240

Módulo MDT: ATUALIZAÇÕES > CADASTROS GERAIS > FUNCIONÁRIOS

Módulo GPE: ATUALIZAÇÕES > FUNCIONÁRIOS > FUNCIONÁRIOS



Gerar XML S-2240
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Atualizações e Links importantes



Atualizações e Links Importantes

● Entregas Legais Link Centralizador com atualizações do SST e demais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais 

● Acumulado do Medicina:
 https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057956773

● Artigos KCS: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-  Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-

● Como acessar os eventos SST pelo TAF: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409269554327-TAF-Medicina-Como-acessar-os-eventos-SST-pelo-TAF?so
urce=search 

● Espaço Legislação: 
https://espacolegislacao.totvs.com/

● Site do Governo:
 https://www.gov.br/esocial/pt-br

● Como acessar o conteúdo apresentado na Sessão Tira Dúvidas MDT?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4406731550999 

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057956773
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409269554327-TAF-Medicina-Como-acessar-os-eventos-SST-pelo-TAF?source=search
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409269554327-TAF-Medicina-Como-acessar-os-eventos-SST-pelo-TAF?source=search
https://espacolegislacao.totvs.com/
https://www.gov.br/esocial/pt-br
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4406731550999
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OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

PAMELA SANTOS / ROSANA SOARES
Suporte Protheus RH 

OBRIGADO


