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CONTRIBUIÇÃO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

O presente documento é a expressão de que, na gestão 
Fernando Haddad, a Saúde constitui-se em uma das prioridades de 
governo, evidenciando-se no interior da politica pública de saúde 
municipal, como objeto de investimento e reestruturação, entre 
outras, a Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do 
Município de São Paulo. 

A fim de dar concretude àquela prioridade, o Secretário 
Municipal de Saúde de São Paulo, José de Filippi Junior, editou a 
Portaria 481/2013 – SMS.G, de 5 de março de 2013, que Institui a 
Comissão Gestora em Saúde do Trabalhador, cujas atribuições são:

 
a) articular as ações individuais de recuperação e reabilitação 

de agravos, desenvolvidas na Rede de Atenção à Saúde, com as 
ações coletivas de vigilância dos ambientes, processos e atividades 
do trabalho e de vigilância de agravos à saúde do trabalhador – 
acidentes e doenças relacionados ao trabalho, e 

b) propor planos de trabalho, programas e outras medidas 
pertinentes relacionados direta ou indiretamente à saúde do 
trabalhador e da trabalhadora.

 Tal ato administrativo estabeleceu que o Plano de Trabalho em 
Saúde do Trabalhador para 2013 deveria ser finalizado em 45 dias, 
a contar da publicação da Portaria, e estimulou a Comissão, para a 
consecução de suas finalidades, a obter a colaboração de órgãos 
centrais e regionais da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.

O Plano de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do 
Município de São Paulo, que ora apresentamos, é uma das 

APRESENTAÇÃO
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providências destinadas ao cumprimento do programa para a 
Saúde referendado nas urnas em 2012.

A Coordenação de Saúde do Trabalhador da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo – SMS-SP, sob a orientação do 
Secretário Municipal de Saúde Adjunto, Paulo de Tarso Puccini, 
adotou, durante a elaboração do Plano, simultaneamente, 
quádruplo movimento: 

a) analisar demandas por investimentos, e agregar outras, 
aprovando-as integralmente, ou depois de reformulações, pois a 
saúde e a vida das pessoas não podem esperar; 

b) ouvir sugestões de dirigentes e profissionais de instâncias 
técnico-administrativas da SMS-SP cruciais para a efetivação de 
ações e serviços em Saúde do Trabalhador, tais como: Coordenação 
de Gestão de Pessoas, Coordenadorias Regionais de Saúde, 
Autarquia Hospitalar Municipal, Coordenação de Vigilância em 
Saúde, Áreas Técnicas da SMS-SP as mais diversas, entre outros;

c) ouvir as sugestões do Movimento Sindical, do Movimento 
Social – com destaque para a Plenária Municipal em Saúde do 
Trabalhador a qual reúne os Conselhos Gestores dos Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador – e do Conselho Municipal de 
Saúde, especialmente por meio da Comissão Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador – CIST, e

d) articular a atuação conjunta intersecretarial, e também 
com outros órgãos públicos, a fim dotar de maior eficácia as ações e 
serviços em Saúde do Trabalhador.      

 
Decididamente, ao processo de reconstrução desta política 

pública, se incorporou a voz das instâncias de participação popular 
e de controle social do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como a 
dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde municipais.



O emprego da palavra reconstrução não é fortuita. O que dizer 
do fato de municipalidade pujante como São Paulo ter registrado, 
mesmo considerando-se a sabida subnotificação de agravos 
relacionados ao trabalho, 3 acidentes graves por dia em 2012?

Neste cenário, o Plano de Trabalho para 2013 assumiu o 
formato de um esboço de contribuição ao Plano Plurianual, 
portanto, para além do corrente ano. 

No processo de sua elaboração doze grandes problemas foram 
apontados, conforme se segue.

A. Não valorização da categoria trabalho como determinante 
do processo saúde-doença.

B. Subnotificação de acidentes de trabalho – AT e de doenças 
relacionadas ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – SINAN.

C. Insuficiência na identificação e caracterização de empresas 
geradoras de agravos decorrentes do trabalho, bem como no 
estabelecimento de relação dessas informações com o perfil de 
morbimortalidade em Saúde do Trabalhador – ST.

D. Insuficiente impacto das ações de vigilância nos ambientes 
de trabalho.

E. Resposta insuficiente da Rede de Atenção à Saúde – RAS em 
Saúde do Trabalhador.

F. Dificuldade de acesso dos trabalhadores na RAS.
G. Conhecimento específico em ST restrito aos profissionais 

da área.
H. Falta de visibilidade da ST.
I. Participação esparsa de entidades e movimentos sociais e 

dos trabalhadores na formulação das políticas de ST, bem como no 
controle social.

J. Insuficiência de pessoal especializado para atuação em 
Saúde do Trabalhador no Município.

K. Insuficiência da Administração Pública, na Saúde, para 
resolver problemas que são objeto de reclamações de usuários.

L. Inadequação da estrutura física e de equipamentos da 



Vigilância em Saúde do Trabalhador (Coordenação de Vigilância 
em Saúde – COVISA) e dos Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador –CRST.

Naturalmente, quanto aos citados problemas relativos à 
Saúde do Trabalhador foram estabelecidos os respectivos 
objetivos, metas, atividade/operação e indicadores.

Por fim, chamamos a atenção para a ênfase dada à ampliação 
da notificação de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, 
aos acidentes com exposição a material biológico e às intoxicações 
exógenas de origem laboral, bem como a necessidade de 
incrementar a identificação de empresas geradoras de agravos 
decorrentes do trabalho. 

Tal ênfase reflete a urgência da adoção de providências que 
visem tanto reestabelecer a relevância da notificação compulsória 
de agravos relacionados ao trabalho, quanto fazer ver aos 
profissionais de saúde que sem a ampliação da notificação a 
intervenção, ao seu tempo, do Poder Público na realidade sanitária 
continuará dificultada. 

Ricardo Fernandes de Menezes
Coordenador de Saúde do Trabalhador

SMS-SP



Área de abrangência dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - CRST por Subprefeitura e
população com 18 a 64 anos de idade, portanto, potencialmente ativa economicamente
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No Município de São Paulo a população com 18 a 64 anos de 
idade, portanto, potencialmente ativa economicamente, segundo 
Coordenadorias Regionais de Saúde - CRS ou Regiões de Saúde, em 
fevereiro de 2013, assim se distribuía: CRS Centro-Oeste 1.018.802; 
CRS Norte 1.464.480; CRS Leste 1.541.770; CRS Sul 1.678.485 e 
CRS Sudeste 1.792.469. Ou seja: 7.496.006 de homens e mulheres.

Segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAN da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - 

SMS-SP, em 2012, os acidentes notificados no SINAN, em função da 

subnotificação desses eventos cuja comunicação às autoridades de 

saúde é obrigatória, revelaram apenas a ponta do iceberg que vem a ser 

a exposição ao risco nos ambientes, processos e condições de trabalho: 

de 19.132 notificações, cerca de 5% (1.014) foram acidentes com 

gravidade (óbitos, lesões graves e ou ocorridos com trabalhadores 

menores de 18 anos), ou melhor, 3 três pessoas diariamente sofreram 

acidente grave de trabalho em 2012.

Em relação às doenças e outros agravos relacionados ao trabalho, a 

subnotificação também é preocupante: entre os anos de 2008 e 2012, 

1.126 trabalhadores foram notificados com Lesão por Esforços 

Repetitivos - LER/Distúrbios Osteomusculares - DORT, 362 com 

intoxicação exógena relacionada ao trabalho, 99 com Perda Auditiva 

Induzida por Ruído - PAIR, 61 com transtornos mentais, 41 com 

pneumoconiose, 14 com dermatoses e 5 com câncer.    

A profunda fragmentação da rede de prestação de serviços de saúde 

públicos municipais, ao lado da perda da capacidade de gerir o Sistema 

por parte da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - SMS-SP, 

ocorrida nos últimos 8 anos, tornou impeditivo a operação de uma Rede 

de Atenção Integral à Saúde, que a presente gestão busca organizar.

Tal dinâmica incidiu drasticamente nas ações e serviços relativos à 

Saude do Trabalhador, pois determinou a desarticulação entre os 

serviços assistenciais e os de vigilância em saúde. Isso gerou inusitada 

paralisia técnica, gerencial e política, cujo exemplo mais emblemático 

foi a incapacidade de investir recursos transferidos pelo Ministério da 
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Saúde para a manutenção da Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador - RENAST.

Nestes termos, sintetizamos os desafios que estamos enfrentando 

no processo de reconstrução desta política pública, ao qual se 

incorporou decididamente a voz das instâncias de participação popular 

e de controle social do Sistema Único de Saúde - SUS. São eles (os 

desafios):

1. Implantar efetivamente a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora no Município de São Paulo para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador e da 

trabalhadora, conforme prevê a Portaria GM/MS nº. 1.823, de 23 de 

agosto de 2012. 

2. Sensibilizar as equipes técnicas de toda a Rede de Atenção à 

Saúde instalada no Município de São Paulo em relação aos acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho.

O conjunto de itens deste grupo de agravos deve permanentemente 

compor o repertório do raciocínio clínico, portanto, se configurar como 

uma das possibilidades de diagnóstico, o qual, caso se confirme, gerará 

a notificação de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho às 

autoridades de saúde. Frise-se: é a notificação que, ao propiciar o 

conhecimento de ambientes, processos e condições de trabalho, enseja 

a intervenção do Poder Público visando corrigir inadequações de 

estabelecimentos ou processos.

3. Manter e ampliar as ações de Vigilância em Saúde - vigilância de 

ambientes, processos e condições de trabalho e vigilância de agravos à 

saúde do trabalhador (acidentes e doenças relacionadas ao trabalho).

4. Garantir a intervenção dos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador como eficaz articulador e organizador das ações, de 

assistência e vigilância, nos territórios das Coordenadorias Regionais 

de Saúde - CRS.



Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são unidades 

de saúde de referência regional, especializadas em saúde do 

trabalhador, que devem ser resolutivas e, no que diz respeito à 

assistência e à vigilância, desempenhar suas atribuições, por meio do 

apoio matricial, em sintonia com os estabelecimentos e serviços das 

Redes de Atenção Integral das Regiões de Saúde.
 

5. garantir a execução permanente de política pública de saúde, na 

qual a categoria trabalho seja considerada como um dos determinantes 

do processo saúde-doença na coletividade.

Considerar o trabalho como um dos determinantes do processo 

saúde-doença deverá se refletir no funcionamento das UBSs Integrais. 

Nessas unidades de saúde, além de grupo de agravos laborais 

permanentemente compor o repertório do raciocínio clínico das 

equipes de saúde, os impressos oficiais devem conter registros do ramo 

de atividade econômica da empresa e seu endereço, bem como a 

ocupação do trabalhador. 

Diante dos desafios apontados, a atual gestão da SMS-SP 

estabeleceu como inaugurais as seguintes prioridades para a construção 

da política pública de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a saber:

A integralidade deve nortear a execução permanente da política 

pública de saúde do trabalhador e da trabalhadora, componente da 

política de saúde municipal;

Investir na educação permanente dos profissionais da Rede de 

Atenção Integral à Saúde municipal (assistência e vigilância); 

Investir na recuperação e adequação da rede física de 

estabelecimentos e serviços de saúde (assistência e vigilância), em 

equipamentos médicos e eletrônicos - compra e provimento de 

manutenção; 

Recursos humanos, particularmente para os novos estabeleci-

mentos e serviços de saúde;



Trabalhar permanentemente com a finalidade de intensificar a 

notificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação - SINAN.

Neste sentido, num primeiro momento, faz-se necessário combinar 

diversas iniciativas que visem amplificar no cotidiano das equipes de 

saúde o alerta sintetizado na chamada Acidente de Trabalho: 

Profissional de Saúde, Notifique! 

Cuidando de Quem Cuida

Dar início a ações programáticas e projetos especiais, que se 

destinem a tratar com ênfase a saúde do trabalhador da saúde. 

O Projeto Conjunto Trabalhadoras da Assistência Pré-Hospitalar 

representará o primeiro esforço neste sentido e se constituirá como uma 

iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de 

Política para Mulheres e do Departamento de Gestão e Regulação do 

Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde.

Outra ação essencial, no que tange ao trabalhador que atua na Rede 

de Atenção à Saúde municipal, é o investimento para incrementar a 

notificação dos acidentes com exposição a material biológico, bem 

como a adoção de medidas - tanto para a prevenção dos riscos que 

ensejam tal exposição quanto diante da ocorrência de acidentes - 

destinadas ao estabelecimento de procedimentos imediatos definidos 

em protocolo específico pela Secretaria Municipal da Saúde. 

Também na lógica de cuidar de quem cuida, outra ação a ser 

adotada é a realização de projetos específicos, com ações incluídas nas 

Unidades Básicas de Saúde e em consonância com o Departamento de 

Saúde do Servidor (DESS), que visem prover atenção aos grupos de 

trabalhadores da saúde identificados como de maior vulnerabilidade e 

expostos a riscos que podem ensejar a instalação de doenças 

relacionadas ao trabalho, como no caso dos agentes de zoonoses.



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA -  2013/2016 

Eixos temáticos da
Secretaria Municipal da Saúde:

EIXO 1 - Ampliar o acesso da população e 
aperfeiçoar a qualidade das ações e
serviços de saúde, visando reduzir as
desigualdades regionais e fortalecer a
atenção integral.

EIXO 2 - SMS - Aprimorar a capacidade 
gestora.

EIXO 3 - SMS - Fortalecer a participação 
popular e o controle social.





A - Valorizar a categoria trabalho:

A.1 - Como um dos determinantes do processo saúde-
doença; 

A.2 - Pelo envolvimento das Centrais Sindicais e Sindicatos, 
na formulação e acompanhamento da política de saúde do 
trabalhador e da trabalhadora do Município de São Paulo. 

B - Ampliar a notificação de:

B.1 - Acidentes de Trabalho (AT) e melhorar a informação 
sobre as empresas que geram AT na ficha de investigação 
epidemiológica – FIE; 

B.2 - Doenças relacionadas ao trabalho no SINAN e melhorar 
a informação sobre as empresas que as geram;

B.3 - AT com exposição a material biológico e melhorar a 
informação sobre as empresas que as geram;

B.4 - Intoxicação exógena relacionada ao trabalho e 
melhorar a informação sobre as empresas que as geram;

C - Identificar e caracterizar as empresas geradoras de 
agravos decorrentes do trabalho e relacionar essas 
informações com o perfil de morbimortalidade em Saúde do 
Trabalhador (ST).

D - Garantir a intervenção oportuna e resolutiva nos 
ambientes de trabalho com vistas a diminuir o número de 
agravos relacionados ao trabalho.

E - Dar resposta eficiente à Saúde do Trabalhador na Rede de 
Atenção à Saúde.

E.1 - Garantir a Atenção Integral em Saúde do Trabalhador 
adequando a prestação de serviços integrando-os à Rede de 
Atenção à Saúde; 

OBJETIVOS:



E.2 - Promover o caráter transversal, Intersetorial e 
interinstitucional da Saúde do Trabalhador; 

E.3 - Promover a produção de conhecimento e o 
desenvolvimento de tecnologias em serviço.

F - Ampliar o acesso da população trabalhadora à Rede de 
Atenção à Saúde. 

G - Socializar os conhecimentos em Saúde do Trabalhador. 

H - Dar visibilidade à Saúde do Trabalhador.

H.1 - Garantir mecanismos de comunicação institucional e 
social de temáticas referentes à Área de Saúde do 
Trabalhador; 

H.2. - Divulgar o funcionamento e as ações desenvolvidas 
pelos serviços de Saúde do Trabalhador.

I - Fortalecer a participação da comunidade e dos 
trabalhadores na formulação da política de Saúde do 
Trabalhador.

J - Adequar as equipes que atuam em Saúde do Trabalhador 
às necessidades das Regiões de Saúde.

K - Conferir transparência à Administração Pública na 
Saúde e resolver os problemas pertinentes apontados por 
meio de mecanismos de participação de usuários.

L - Adequar a estrutura física e de equipamentos da 
Vigilância em Saúde do Trabalhador (Coordenação de 
Vigilância em Saúde - COVISA) e dos Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador - CRST. 

Obs: Vários objetivos listados se enquadram em mais de um 

eixo da SMS.



OBJETIVO A.1 

META A.1.1 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 1

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 2

META DA ATIVIDADE: 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 3

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 4

META DA ATIVIDADE

- Valorizar a categoria trabalho como um dos 

determinantes do processo saúde-doença.

Ø - Categoria trabalho valorizada, com o registro do 

ramo de atividade econômica e ocupação dos trabalhadores, em 70% 

dos registros em prontuários, fichas de pacientes e nos sistemas de 

informação.

?  - Identificar os sistemas de 

informação de interesse para a Saúde do Trabalhador - ST existentes, 

junto às áreas técnicas, serviços de saúde e outras instituições. 

 - 100% dos sistemas de informação de 

interesse à ST identificados.

 % dos sistemas de informação identificados.

?  - Analisar as informações relativas 

ao ramo de atividade econômica e ocupação dos trabalhadores nos 

sistemas e impressos dos usuários e trabalhadores atendidos. 

Relatório de análise quanto à inserção da 

categoria trabalho nos sistemas de interesse.

 Relatório de análise quanto à inserção da categoria 

trabalho nos sistemas de interesse elaborado.

?  - Sensibilizar os gestores dos 

serviços de saúde e sistemas de informação quanto à captação dos 

dados do ramo de atividade econômica e ocupação do trabalhador.

 - Realização de 5 oficinas.

 Nº de oficinas realizadas.

?  - Elaborar recomendação normativa 

por meio de oficinas técnicas. 

 - Recomendação normativa quanto à 

inserção das variáveis, ramo de atividade econômica e ocupação, 

publicada.

 Publicação da recomendação normativa quanto à 

inserção das variáveis, ramo de atividade econômica e ocupação.   

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

VALORIZAR A CATEGORIA TRABALHO

OBJETIVO A



?  - Implantação da captação dos 

dados do ramo de atividade econômica e ocupação do trabalhador pela 

Rede de Atenção à Saúde - RAS, por meio das equipes das Regiões de 

Saúde (Coordenadorias Regionais de Saúde - CRS), Supervisões 

Técnicas de Saúde - STS e Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador - CRST, coordenados pelos interlocutores em ST.

 a) Ampliação do registro do ramo de 

atividade econômica e ocupação em até 40% das fichas e sistemas no 

primeiro ano após a publicação da instrução normativa e 70% no 

segundo ano.

 a) % de fichas e prontuários com dados, do ramo de 

atividade econômica e ocupação, preenchidos; b)100 % dos sistemas de 

informação da saúde com estas variáveis inclusas 6 meses após a 

publicação da normativa

 percentual de sistemas de informação com as variáveis 

inclusas.

?  - Fomentar pesquisas, bem como 

estágios e cursos, em instituições que desenvolvam tecnologias na área 

de ST voltadas para assistência, vigilância, avaliação e monitoramento.

 - Elaborar e implantar projeto com a Escola 

Municipal de Saúde.

 Projeto elaborado em 8 meses com implantação 

iniciada em 1 ano e meio.

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 5

METAS DA ATIVIDADE:

META A.1.2 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 6

META DA ATIVIDADE

OBJETIVO A.2 

META A.2 

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

Ø - O conhecimento em Saúde do Trabalhador sendo 

disseminado em 70% das Regiões de Saúde.

- Valorização da categoria trabalho, por meio do 

envolvimento das Centrais Sindicais, e de sindicatos, na formulação e 

acompanhamento da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora 

do Município de São Paulo.

Ø - Centrais Sindicais e sindicatos acompanhando a 

política de saúde do trabalhador e da trabalhadora em 6 meses e 

contribuindo na formulação de propostas de ação para a Secretaria 

Municipal da Saúde - SMS em 12 meses.



?  - Elaborar programas, projetos e 

estratégias de intervenção em relação a grupos laborais considerados 

prioritários pelas Centrais Sindicais.

Iniciar um programa/projeto de intervenção 

proposto à SMS em 6 meses.

 Programa/projeto de intervenção proposto iniciado.  

?  - Instituir um Comitê Permanente 

de Acompanhamento da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do 

Município de São Paulo com a participação das Centrais Sindicais.  

 - Publicar ato administrativo instituindo o 

Comitê Permanente de Acompanhamento da Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora do Município de São Paulo.

 Ato administrativo publicado.

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 7

META DA ATIVIDADE: 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 8

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:

INDICADOR:



OBJETIVO B.1 

META B.1 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 9

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 10

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 11

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 12

- Ampliar a notificação de acidentes de trabalho. 

Melhorar a informação sobre as empresas que geram acidentes de 

trabalho (AT) na ficha de investigação epidemiológica - FIE.

Ø - 5% de aumento anual do número de notificações de AT 

no SINAN em relação ao ano anterior (ano base 2012).  Identificação 

completa de empresas geradoras em 50% das notificações preenchidas 

em 1 ano e 70% em 2 anos. 

?  - Discutir com gestores das CRS 

com vistas ao aumento de notificações e melhorar a qualidade da 

identificação de empresas geradoras de AT.

 - Discussão da qualidade da identificação de 

empresas e ocupação com 100% dos gestores.

 % de discussão realizada com gestores das 5 CRS.

?  - Estabelecer metas anuais para 

melhorar qualidade da informação, em cada CRS.

 - Metas estabelecidas em 5 CRS.

 Nº de CRS com metas estabelecidas.

?  - Promover educação permanente 

para a RAS com vistas ao aumento da notificação de AT e melhorar a 

qualidade da informação e da identificação de empresas em cada CRS.

 - Oficinas de educação permanente voltadas 

para profissionais da “Rede de Atenção à Saúde” do Município de São 

Paulo realizadas em 5 CRS.

 % de profissionais do público alvo que participaram 

de oficinas e Nº de CRS com oficinas de educação permanentes 

realizadas.                                        

?  - Inclusão nas metas dos contratos 

de gestão e demais parcerias da obrigatoriedade do cumprimento da 

legislação referente à notificação de AT no SINAN.

 - Inclusão em 100% dos contratos de gestão e 

parcerias.

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADORES:

AMPLIAR A NOTIFICAÇÃO

OBJETIVO B



INDICADOR: 

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

% de contratos revistos.

?  - Melhorar a identificação de 

empresas geradoras de AT no SINAN.

 - Preenchimento de 100% dos campos de 

identificação de empresas nas notificações.

 % de campos de identificação de empresas preenchidos 

corretamente nas notificações de AT no SINAN. 

?  - Divulgar dados de AT notificados 

no SINAN.

 - Relatório anual de 

notificação de AT elaborado.

 Relatório de notificação de AT do ano anterior 

divulgado.

?  - Atualizar ato administrativo 

municipal que trata da notificação e investigação de AT no SINAN.

 - Ato administrativo sobre AT no Município 

de São Paulo reelaborado até no máximo 2 anos de gestão.

 Ato administrativo de notificação e investigação de AT 

no Município de São Paulo publicado.

?  - Discutir com gestores das CRS 

com vistas ao aumento de notificações das doenças relacionadas ao 

trabalho no SINAN, selecionadas como prioridades.

 - Discussões com gestores das 5 CRS.

 Nº de CRS com oficinas de educação permanente 

realizadas. 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 13

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 14

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 15

OBJETIVO B.2 

META B.2 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 16

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE/OPERAÇÃO

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

- Ampliar as notificações de doenças relacionadas ao 

trabalho no SINAN e melhorar a informação sobre as empresas as 

geram;

Ø - 10% de aumento anual de número de notificações de 

doenças relacionadas ao trabalho no SINAN em relação ao ano anterior 

(ano base 2012).



?  - Selecionar prioridades e elaborar 

protocolos de notificação de doenças relacionadas ao trabalho no 

SINAN.

 - Elaboração de protocolo de notificação 

para 100% das doenças relacionadas ao trabalho no SINAN, 

selecionadas como prioridade para 2013-2014.

 Publicação do protocolo de notificação para doenças 

relacionada ao trabalho no SINAN, selecionadas como prioridade.

?  - Promover educação permanente 

para a RAS com vistas ao aumento da notificação de doenças 

relacionadas ao trabalho e melhorar a qualidade da informação e da 

identificação de empresas. 

 - Oficinas de educação permanente voltadas 

para profissionais da Rede de Atenção à Saúde do Município de São 

Paulo realizadas em 5 CRS.

 % de profissionais do público alvo que participaram 

de oficinas e nº de CRS com oficinas de educação permanente 

realizadas.                                  

?  - Divulgar dados de doenças 

notificados no SINAN.

 - Relatório anual de notificação elaborado 

para 100% das doenças notificadas no SINAN.

 relatório de notificação de doenças do ano anterior 

divulgado.

?  - Discutir com gestores da RAS 

com vistas ao aumento das notificações e investigações de acidente de 

trabalho com exposição a material biológico no SINAN.

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 17

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 18

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 19

OBJETIVO B.3 

META B.3 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 20

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:

INDICADORES:

INDICADOR:

- Ampliar as notificações de AT com exposição a 

material biológico e melhorar a informação sobre as empresas que os 

geram;

Ø - 5% de aumento anual do número de notificações de AT 

com exposição a material biológico no SINAN em relação ao ano 

anterior (ano base 2012).



META DA ATIVIDADE

METAS DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE/OPERAÇÃO

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

 - Discussões com gestores das 5 CRS.

 Nº de CRS com discussões realizadas.                       

?  - Estabelecer o Programa de 

Monitoramento de Acidentes de Trabalho com exposição à material 

biológico por meio de constituição de Grupo Técnico - GT com 

instituições e órgãos da SMS.

 - Programa escrito e publicado em 1 ano da 

constituição do GT e implantação do Programa nos serviços de saúde 

da SMS, parceiros e contratados.

 Programa implantado em 70% nos serviços de saúde da 

SMS, parceiros e contratados.

?  - Promover educação permanente 

para a RAS com vistas ao aumento da notificação de AT com exposição 

à material biológico e melhorar a qualidade da informação e da 

identificação das empresas e serviços que os geram.

 - Oficinas de educação 

permanente realizadas em 5 CRS.

 % de profissionais do público alvo que participaram 

de oficinas e Nº de CRS com oficinas de educação permanente 

realizadas.

?  - Divulgar dados de AT com 

exposição a material biológico notificados no SINAN.

 - Relatório anual de AT notificados no 

SINAN elaborado e divulgado no mínimo 1 vez ao ano.

 Relatório de notificação de AT com exposição a 

material biológico do ano anterior divulgado.

?  - Atualizar o protocolo de 

notificação e investigação de acidente de trabalho com exposição ao 

material biológico no SINAN.

 - Protocolo de notificação e investigação de 

AT com exposição a material biológico do Município de São Paulo 

reelaborado até no máximo 2 anos de gestão.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADORES:

INDICADOR:

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 21

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 22

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 23

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 24



INDICADOR:

INDICADORES:

INDICADOR:

INDICADOR:

 Publicação do novo protocolo de notificação de AT com 

exposição a material biológico. 

?  - Discutir com gestores da RAS 

com vistas ao aumento da notificação de intoxicação exógena e a 

qualidade da identificação de empresas geradoras de intoxicação 

exógena relacionada ao trabalho.

 - Discussões com gestores da RAS nas 5 

CRS.

 Nº de CRS com discussões realizadas e Nº de 

notificações de intoxicação exógena relacionada ao trabalho no 

SINAN.

?  - Melhorar a identificação de 

empresas geradoras de intoxicação exógena relacionada ao trabalho no 

SINAN.

 - Preenchimento de 100% dos campos de 

identificação de empresa nas notificações.

 % de campos de identificação de empresa preenchidos 

corretamente nas notificações de intoxicação exógena no SINAN.

?  - Divulgar dados de notificação de 

intoxicação exógena relacionada ao trabalho no SINAN.

 - Relatório anual das notificações de 

intoxicação exógena relacionada ao trabalho no SINAN elaborado.

 Relatório de intoxicação exógena relacionada ao 

trabalho no SINAN divulgado.

? - Promover educação permanente 

para a RAS com vistas ao aumento da notificação no SINAN.  

OBJETIVO B.4 

META B.4 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 25

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 26

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 27

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 28 

- Ampliar as notificações de intoxicação exógena 

relacionada ao trabalho e melhorar a informação sobre as empresas que 

as geram;

Ø - 10% de aumento anual do número de notificações de 

intoxicação exógena relacionada ao trabalho no SINAN em relação ao 

ano anterior (ano base 2012).

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE

META DA ATIVIDADE



META DA ATIVIDADE - Oficinas de educação permanente 

realizadas nas 5 CRS.

 % de profissionais do público alvo que participaram 

de oficinas, o Nº de CRS com oficinas de educação permanente 

realizadas e o Nº de notificações de intoxicação exógena relacionada ao 

trabalho no SINAN.

INDICADORES:



Ø - Acesso e articulação de 100% dos sistemas de 

informação municipais, bem como acesso aos sistemas de informação 

estaduais e federais de interesse, caracterizando empresas geradoras de 

agravos e a morbidade em 2 anos. 

META C 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 29

METAS DA ATIVIDADE:

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 30

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 31

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 32

?  - Capacitar técnicos da SMS para 

trabalhar com informação (em especial dos CRST, Supervisão de 

Vigilância em Saúde - SUVIS e Coordenação de Vigilância em Saúde - 

COVISA) para uso de vários programas de informática e para alimentar 

dados em programas que contenham informações de interesse à ST.  

 a) Execução de cursos de informática 

(EXCEL, ACCESS, EPINFO, Geoprocessamento e outros) nas 5 CRS

Cursos executados para técnicos das 5 CRS;  b) 

Formular e executar cursos de informação nas 5 CRS.

 Cursos executados para técnicos das 5 CRS.

?  - Desenvolver sistema 

informatizado para atendimentos e diagnósticos realizados na RAS.

 - Sistema informatizado desenvolvido e 

implantado em 100% da RAS.

 % de CRS com sistemas informatizados implantados. 

?  - Integração dos sistemas de 

informação diagnóstica utilizados na SMS e SUS-SP (VIG SEV e 

outros) e implantação das informações de diagnóstico via cartão SUS.

 - Sistemas municipais integrados e 

implantação de informações diagnósticas em 50% da rede SUS no 

Município.

 % de unidades com sistemas de informação integrados e 

diagnósticos digitados via cartão SUS.

?  - Rever convênio de transferência 

INDICADOR: 

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

OBJETIVO C
IDENTIFICAR E CARACTERIZAR AS EMPRESAS

GERADORAS DE AGRAVOS DECORRENTES DO 

TRABALHO E RELACIONAR ESSAS INFORMAÇÕES

COM O PERFIL DE MORBIMORTALIDADE EM ST



interinstitucional de informações com o Ministério do Trabalho e 

Emprego.

 - Banco de Cadastro de Estabelecimentos e 

Empregos do Ministério de Trabalho e Emprego (CEE do MTE) 

atualizado nos orgãos de informação e vigilância de SMS à disposição 

dos profissionais atuantes em Saúde do Trabalhador.

 Convênio revisto e Banco de Cadastro de 

Estabelecimentos e Empregos do Ministério de Trabalho e Emprego 

(CEE do MTE) atualizado.

?  - Estabelecer acordos 

institucionais/convênios para transferência de informações com a 

Previdência Social, IBGE e outros órgãos federais. 

 - Banco de Comunicação de Acidente de 

Trabalho - CAT da Previdência Social atualizado nos órgãos de 

informação e vigilância de SMS à disposição dos profissionais atuantes 

em Saúde do Trabalhador e acordos/convênios com outros órgãos 

federais estabelecidos.

 Nº de acordos institucionais/convênios estabelecidos.

?  - Estabelecer acordos 

institucionais/convênio de transferência de informações com órgãos de 

finanças municipal e estadual para obtenção de dados da indústria, 

comércio e serviços causadores de agravos à saúde do trabalhador 

prioritários.

 - Estabelecer 2 acordos institucionais/ 

convênios.

 Nº de acordos institucionais/convênios estabelecidos.

?  - Analisar as informações para 

caracterizar o perfil dos estabelecimentos empregadores e relacioná-los 

à morbimortalidade dos trabalhadores.

 - Relatório anual de caracterização do perfil 

de estabelecimentos empregadores relacionados à morbimortalidade 

dos trabalhadores com base nas informações do MTE, SINAN e CAT, 

por CRS.

 Relatório anual de caracterização do perfil dos 

estabelecimentos empregadores relacionados à morbimortalidade dos 

trabalhadores publicado.

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 33

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 34

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 35

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:



Ø - Garantia de intervenções resolutivas em ambientes de 

trabalho através de equipes qualificadas para a execução da atividade.   

fatais e 

META D 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 36

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 37

META DA ATIVIDADE/OPERAÇÃO

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 38

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 39

?  - Investigar os AT notificados no 

SINAN fatais e graves, priorizando os que resultam em mutilação, os 

ocorridos com trabalhadores com menos de 18 anos e outros definidos 

com base epidemiológica. 

 - Investigar 100% dos AT graves, 

passíveis de investigação e outros prioritários, intervindo nos 

ambientes de trabalho quando necessário.

 Nº de AT investigados/Total de AT fatais e graves 

prioritários notificados.

?  - Estabelecer projetos de 

intervenção nos AT e demais agravos relacionados ao trabalho 

notificados no SINAN. 

 - Elaborar e implantar 

projetos de intervenção com base em critérios epidemiológicos.

 Nº de projetos de intervenção implantados entre os 

elaborados.

?  - Estabelecer projetos de 

intervenção coletiva em articulação com a vigilância de produtos e a 

vigilância de serviços de saúde. 

 - 2 projetos de intervenção coletiva em 

articulação com a vigilância de produtos e a vigilância de serviços de 

saúde em 2 anos.

 Projetos de intervenção iniciados.

?  - Estabelecer projetos de 

intervenção com recorte de gênero, em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Políticas para as Mulheres e o Departamento de Gestão e 

da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde - MS.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

OBJETIVO D
GARANTIR A INTERVENÇÃO OPORTUNA E

RESOLUTIVA NOS AMBIENTES DE TRABALHO

COM VISTAS A DIMINUIR O NÚMERO DE AGRAVOS

RELACIONADOS AO TRABALHO



META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 40

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 41

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 42

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 43

 - Estabelecer projeto de intervenção com 

recorte de gênero junto às trabalhadoras da Rede de Assistência Pré-

Hospitalar (SAMU).

 Projeto de intervenção na Rede de Assistência Pré-

Hospitalar (SAMU) iniciado.

?  - Participar de grupo 

intersecretarial com objetivo de diagnosticar as condições e processos 

de trabalho junto aos trabalhadores de educação da rede de ensino 

municipal e participar da elaboração de projeto de intervenção.

 - Apresentar sugestões para a ação do 

governo municipal levando em conta a saúde dos trabalhadores de 

educação.

 Ação da saúde dentro do projeto de governo municipal 

junto à Secretaria de Educação iniciado.

?  - Promover educação permanente 

de técnicos da ST objetivando qualificar a investigação de AT e demais 

agravos relacionados ao trabalho.

 - Melhoria da qualidade e resolutividade das 

inspeções.

 % de correção das irregularidades das empresas 

inspecionadas após prazo estipulado por meio de instrumental 

administrativo.

?  - Proceder a articulação, intra-

setorial e interinstitucional, visando a erradicação do trabalho infantil e 

proteção do trabalho do adolescente.

 - Termos de Cooperação Técnica intra-

setorial e interinstitucional assinado.

 Nº de Termos de Cooperação Técnica intra-setorial e 

interinstitucional.

?  - Estabelecer com gestores de 

outras secretarias municipais as necessidades de critérios de operação e 

normatização para a proteção dos trabalhadores municipais.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:



META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 44

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 45

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 46

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 47

META DA ATIVIDADE

 - Atos administrativos intersecretariais para 

definição de parâmetros que levem em consideração as normas de 

saúde e segurança no trabalho publicados e o estabelecimento de 

Termos de Cooperação Técnica.

 Atos administrativos publicados e Termos assinados.

?  - Estabelecer projetos de 

intervenção coletivos com SEMPLA/DESS nos AT e demais agravos 

relacionados ao trabalho prioritários ocorridos com servidores 

municipais.

 - Elaborar e implantar projetos de 

intervenção em saúde dos servidores municipais com base em critérios 

epidemiológicos, risco e vulnerabilidade de grupos de trabalhadores.

 Nº de projetos de intervenção/Nº de projetos 

priorizados por critérios epidemiológicos.

?  - Elaborar e estabelecer Protocolo 

de Intervenção em AT com metodologias e orientações sobre inspeção, 

ação e monitoramento nos ambientes laborais onde ocorrem acidentes.

 - Publicar ato administrativo (Instrução 

Normativa).

 Instrução Normativa publicada.

?  - Elaborar e estabelecer protocolos 

de intervenção nos demais agravos relacionados ao trabalho com 

metodologias e orientações sobre inspeção, ação e monitoramento nos 

ambientes laborais onde ocorrem esses agravos. 

 - Publicar atos administrativos (Instruções 

Normativas).

 Nº de atos publicados/Nº de atos identificados como 

necessários.

?  - Capacitar técnicos em 

procedimento administrativo para atuação como autoridade sanitária 

na ST. 

 - 30% dos técnicos existentes e necessários 

capacitados por ano (100% em 4 anos).

INDICADORES:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:



INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADORES:

INDICADOR:

INDICADOR:

 Nº de técnicos capacitados/Nº de técnicos a serem 

capacitados no ano. 

?  - Desenvolver sistema de registro 

e acompanhamento das ações de intervenção em Vigilância em Saúde 

do Trabalhador com base e registro locais, conexão inter-regional e 

com instâncias centrais via internet (SIVISA Web ou outro novo).

 - Sistema de registro e acompanhamento de 

investigação em Vigilância em Saúde do Trabalhador desenvolvido e 

implantado.

 Registro local de acompanhamento de intervenções 

com operação via internet nos serviços que as realizam.

?  - Analisar e divulgar informações 

sobre inspeções por meio de sistema informatizado de registro e 

acompanhamento de inspeção (SIVISA Web ou outro). 

 - Relatório anual de análise das 

investigações realizadas.

 Nº de investigações registradas/Nº Agravos 

passíveis de intervenção notificados no SINAN e relatório anual de 

análise de investigações divulgado.

?  - Desenvolver Normas Técnicas 

Municipais em áreas prioritárias.

 - Normas Técnicas publicadas.

 Nº de Normas Técnicas publicadas/Necessidade de 

normas identificadas.

?  – Minimizar os riscos e fomentar a 

saúde dos trabalhadores nas Centrais de Triagem de Resíduos Sólidos 

pelo estabelecimento de trabalho intersetorial na SMS e instituições de 

interesse.  

 - Elaborar Termo de Compromisso entre 

instituições sobre a saúde dos trabalhadores nas Centrais de Triagem de 

Resíduos Sólidos.

 Termo de Compromisso entre instituições sobre as 

Centrais de Triagem de Resíduos Sólidos instituído.

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 48

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 49

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 50

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 51

META DA ATIVIDADE



OBJETIVO E.1 

META E.1 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 52

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 53

METAS DA ATIVIDADE:

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 54

- Garantir a Atenção Integral em Saúde do 

Trabalhador adequando a prestação de serviços integrando-os à Rede 

de Atenção à Saúde.

Ø - Implantar a Portaria MS nº. 1.823, de 23.08.2012, que 

aponta a necessidade de articular todos os serviços que executam a 

atenção a ST no SUS, bem como estabelece as atribuições dos 

CEREST/CRST como unidades de referência, destinadas à prestação 

de retaguarda técnica especializada, considerando seu importante papel 

no apoio matricial à rede de serviços da Região de Saúde.

?  - Realizar oficinas regionais para 

planejamento, alinhamento e equalização das ações em Saúde do 

Trabalhador na sua integralidade. 

 - 5 oficinas com gestores e interlocutores 

regionais em ST, equipes de CRST e gestores de serviços prioritários 

para a área.

 5 oficinas realizadas.

?  - Articular os serviços e organizar 

as redes, bem como as referências e contra referências no território de 

cada CRS, revendo fluxos, reorganizando serviços e desenvolvendo 

protocolos de linhas de cuidados na RAS. 

 a) 5 resoluções (1 por CRS)  

estabelecendo o fluxo da atenção publicadas até 1 ano e meio de gestão.

 Serviços de saúde atendendo ao trabalhador de forma 

articulada; b) 1 protocolo de linha de cuidado elaborado, publicado e 

implantado por ano.

 Nº de protocolos de linhas de cuidados sendo 

executados ao ano.

?  - Realizar fóruns regionais 

sistemáticos para estruturação, pactuação e discussão acerca das ações 

integradas de vigilância e assistência no território envolvendo as 

diversas esferas de gestão.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

RESPOSTA EFICIENTE À SAÚDE DO TRABALHADOR

NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

OBJETIVO E



META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 55 

META DA ATIVIDADE

OBJETIVO E.2 

META E.2 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 56

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 57

META DA ATIVIDADE

OBJETIVO E.3 

META E.3 

 - Fóruns anuais nas CRS com gestores 

regionais, loco-regionais e locais. 

 Fóruns anuais realizados.

? - Capacitar profissionais da Rede 

de Atenção à Saúde para implementar ações em ST em cada CRS.

 - Executar ações de educação permanente 

nas 5 CRS.

 Educação permanente sendo realizada nas 5 CRS. 

?  - Investir na formação e atualizar 

os conhecimentos das equipes multiprofissionais das CRS, STS, CRST, 

SUVIS e COVISA promovendo práticas interdisciplinares em ST, 

conforme seu âmbito de atuação.

 - 50% dos profissionais atuantes em ST e 

formação de novos profissionais para atuação na área.

 5% dos profissionais atuantes atualizados e cursos de 

formação na área iniciados.

?  - Realizar oficinas para os técnicos 

da RAS, inclusos os CRST, sobre a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF.

 - 1 oficina sobre CIF realizada.

 Oficina sobre CIF realizada.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADORES:

INDICADOR:

- Promover o caráter transversal, Inter setorial e 

interinstitucional da ST.

Ø - Investimento em educação permanente, visando a 

promoção da intersetorialidade e a qualificação de técnicos com 

atuação em ST,  bem como a elaboração e execução de cursos de 

formação em ST.

- Promover a produção de conhecimento e o 

desenvolvimento de tecnologias em serviço.

Ø - Pesquisas e projetos em ST em execução nos serviços 

do SUS em 2 anos e demandas de temas de interesse da ST feitas às 

instituições de pesquisas em 1 ano.



?  - Fomentar a implantação de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento de projetos de ação em ST, em 

cooperação com instituições de pesquisa e acadêmicas.

 - Pesquisas e projetos em ST formulados 

para os serviços do SUS e demandas de temas de interesse da ST 

formuladas.

 Pesquisas e projetos em ST sendo realizados nos 

serviços do SUS e pesquisas de interesse demandadas às instituições de 

pesquisa e acadêmicas.

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 57.B

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:



Ø - Acesso garantido a 70% dos trabalhadores que 

necessitam de atenção.

META F 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 58

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 59

META DA ATIVIDADE

METAS DA ATIVIDADE:

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 61

META DA ATIVIDADE

?  - Promover oficinas para 

introdução de questões de ST no acolhimento do usuário na RAS.

 - 1 oficina com interlocutores da RAS.

 Nº de oficina realizada.

?  - Estimular a ampliação do horário 

de funcionamento das unidades de saúde municipais.

 - Estender o atendimento até às 20:00  e ou 

aos sábados em todas às  unidades de saúde municipais em 3 anos.

 Atendimento estendido até 20:00 hs e ou aos sábados 

em 3 anos.

?  - Estimar a oferta, a demanda e a 

capacidade instalada de serviços de apoio diagnóstico em Saúde do 

Trabalhador integrados à RAS e garantir a execução dos exames de 

diagnose necessários.

 a) Elaborar relatório sobre a oferta, 

demanda e capacidade instalada de serviços para apoio diagnóstico

 relatório elaborado em 1 ano;

b) Iniciar investimento, em 2013, no laboratório do Centro de Controle 

de Intoxicações - CCI/CCD/COVISA para viabilizar a realização de 

exames toxicológicos e outros.

 Serviços de apoio diagnóstico em operação atendendo 

às necessidade dos serviços.

?  - Garantir o acesso aos 

medicamentos necessários à ST.

 - Acesso garantido a 100% dos pacientes 

atendidos.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 60

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO TRABALHADORA

À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

OBJETIVO F



INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

 Nº de reclamações de pacientes quanto à oferta de 

medicamentos.

?  - Promover inclusão de grupos de 

trabalhadores vulneráveis nos “Programas de Transferência” de Renda 

e seu acesso à rede de atenção à saúde.

 - Elaborar Termos de Compromisso 

interinstitucional sobre transferência de renda para grupos de 

trabalhadores vulneráveis.

 Nº Termos de Compromisso sobre transferência de 

renda/ Número de Termos identificados como necessários.

?  - Discutir a inserção das pessoas 

com deficiência ou reabilitados no mercado de trabalho e garantir seu 

acesso à rede de atenção à saúde

 - Participar do Grupo de Trabalho para 

contribuir no planejamento do cumprimento de Acordo Tripartite 

(MTE/sindicatos/PMSP).

 Publicação de ato administrativo estruturando e 

organizando o cumprimento do Acordo Tripartite e Participar do Grupo 

de Trabalho para contribuir no planejamento do cumprimento de 

Acordo Tripartite (MTE/sindicatos/PMSP).

 Publicação de ato administrativo estruturando e 

organizando o cumprimento do Acordo Tripartite.

?  - Melhorar a comunicação com 

público usuário do SUS por meio do canal do Sistema de Atendimento 

ao Cidadão - SAC da Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP SAC 

156.

 - Elaborar e incluir roteiro de atendimento 

em ST no canal do Sistema de Atendimento ao Cidadão da PMSP SAC 

156.

 Roteiro de atendimento em ST no SAC 156 em 

execução.

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 62

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 63

METAS DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 64

META DA ATIVIDADE



Ø - Conhecimentos específicos na área de Saúde do 

Trabalhador sendo divulgados para os técnicos do Sistema Único de 

Saúde - SUS. 

META G.1 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 65

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 66

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 67

META DA ATIVIDADE

META G.2 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 68

?  - Promover Seminários de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador para profissionais da SMS em 

geral. 

 - Realizar no mínimo um Seminário de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador ao ano.

 Nº de Seminários de Atenção Integral em ST realizados.

?  - Estimular a participação de 

técnicos do SUS em eventos de ST.

 - Promover eventos em ST e estimular a 

participação de técnicos de outros serviços do SUS.

 Nº de eventos promovidos. 

?  - Incluir a temática de Saúde do 

Trabalhador em cursos promovidos pela Escola Municipal de Saúde 

relacionados a outras áreas.

 - Temática de ST inserida em 30% dos cursos 

promovidos pela Escola Municipal de Saúde no primeiro ano, em 60% 

no segundo e em 100% no terceiro ano.

 % de inclusão da temática de Saúde do Trabalhador nos 

cursos da Escola Municipal de Saúde.

Ø - Participação no Curso de Especialização em Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (Escola Nacional de Saúde Pública - 

ENSP/Fundação Oswaldo Cruz - FioCruz/MS) para os técnicos do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

?  - Curso de Especialização em 

Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana para profissionais e gestores 

de:

a) CRS, Supervisões Técnicas de Saúde e Rede de Atenção à Saúde das 

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

SOCIALIZAR OS CONHECIMENTOS EM 

SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO G



CRS (básica, especializada, incluso CRST e SUVIS);

b) Autarquia Municipal Hospitalar, Hospital e Maternidade Vila Nova 

Cachoeirinha e Serviço Móvel de Urgência - SAMU;

c) COVISA (vigilância epidemiológica, de produtos, de serviços de 

saúde, ambiental e de saúde do trabalhador);

d) Departamento de Saúde do Servidor - DESS/SEMPLA;

e) Coordenação de Gestão de Pessoas da SMS-SP, incluso Escola 

Municipal de Saúde;

f) Área Técnica de Saúde do Trabalhador da SMS-SP, e

g) regulação do SUS municipal.

 - 80% dos profissionais e gestores indicados 

e inscritos especializados 1 ano e meio depois do início do curso.

 % de profissionais e gestores indicados e inscritos no 

“curso de especialização” e empenhados na efetivação do Plano de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Município de São Paulo, 

durante realização do curso (2013-2014) e depois da realização do 

curso (2015-2016).

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:



OBJETIVO H.1 

META H.1 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 69

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 70

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 71

META DA ATIVIDADE

OBJETIVO H.2. 

META H.2 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 72

META DA ATIVIDADE

- Garantir mecanismos de comunicação institucional 

e social referentes à Área de Saúde do Trabalhador.

Ø - Serviços e produção de conhecimento da  Área de ST 

sendo disseminados no SUS.

- Divulgar o funcionamento e as ações desenvolvidas 

pelos serviços de Saúde do Trabalhador.

Ø - Melhoria da divulgação do funcionamento e das ações 

desenvolvidas pelos serviços de Saúde do Trabalhador.

?  - Produzir e divulgar cadernos 

temáticos, folhetos, boletins ou murais.

 - 5 publicações de materiais específicos de 

Saúde do Trabalhador.

 Nº de publicações.

?  - Produzir mídias que divulguem 

conhecimento em ST (vídeos educativos, CD-ROM, DVD).

 - 1 mídia produzida por ano.

 Nº de mídias produzidas e divulgadas.

?  - Criar e manter página de ST na 

internet no portal da Secretaria Municipal da Saúde.

 - Página em funcionamento dentro de um 

ano.

 Página em funcionamento contínuo.

?  - Divulgação ampla, nas 

instituições de saúde e extra-institucional, do funcionamento e das 

ações desenvolvidas pelos CRST, pela Área Técnica de Vigilância em 

Saúde do Trabalhador da COVISA e por outros serviços envolvidos 

com a ST.

 - Elaborar o material necessário para 

divulgação dos serviços de Saúde do Trabalhador.

 Material necessário para divulgação elaborado e 

distribuído.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

DAR VISIBILIDADE À SAÚDE

DO TRABALHADOR

OBJETIVO H



Ø - Informação prévia aos representantes dos trabalhadores 

sobre a programação de inspeções de ambientes de trabalho.

META I 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 73

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 74

META DA ATIVIDADE

?  - Capacitar o Conselho Municipal 

da Saúde - CMS e os conselhos gestores para a formulação e 

acompanhamento do desenvolvimento das políticas de ST.

 - Realizar 1 oficina anual de educação 

permanente voltada para conselheiros do Conselho Municipal de Saúde 

- CMS e dos conselhos gestores.

 Nº de oficinas realizadas.

?  - Estimular os representantes dos 

trabalhadores a participarem das intervenções de Vigilância em ST.

 - Informar previamente, aos representantes 

dos trabalhadores, 100% das inspeções a serem realizadas em empresas 

nas quais ocorreram AT graves.

 % de informação prévia aos representantes dos 

trabalhadores sobre as inspeções em empresas nas quais ocorreram 

acidentes de trabalho graves.

INDICADOR:

INDICADOR:

FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E

DOS TRABALHADORES NA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE ST

OBJETIVO I



Ø - 70% das equipes adequadas em 3 anos.META J 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 75

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 76

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 77

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 78

META DA ATIVIDADE

?  - Instituir supervisão jurídica 

sistemática para as equipes de Saúde do Trabalhador, realizada por 

procuradores municipais, no caso das intervenções em vigilância. 

 - 1 reunião de supervisão jurídica 

quadrimestral sendo realizada.

 Nº de reuniões anuais realizadas.

?  - Realizar concurso público para 

contratação de profissionais técnicos para os CRST (especialistas em 

saúde e outras carreiras técnicas).

 - 80% de profissionais técnicos solicitados 

concursados em 1 ano.

 % de profissionais técnicos solicitados concursados. 

?  - Realizar concurso público para 

contratação de profissionais administrativos para os CRST. 

 - 80% de profissionais administrativos 

solicitados concursados em 1 ano.

 % de profissionais administrativos solicitados 

concursados. 

?  - Realizar concurso público para 

contratação de profissionais técnicos para a Rede de Atenção à Saúde.

 - 80% de profissionais técnicos solicitados 

pelas CRS, pela Autarquia Municipal Hospitalar e pela COVISA 

concursados em 1 ano.

 % de profissionais técnicos solicitados pelas CRS, pela 

Autarquia Municipal Hospitalar e pela COVISA concursados.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

ADEQUAR AS EQUIPES QUE ATUAM EM

SAÚDE DO TRABALHADOR ÀS NECESSIDADES DAS

REGIÕES DE SAÚDE

OBJETIVO J



Ø  - Melhoria na transparência da Administração Pública e o 

equacionamento ágil dos problemas apontados.

META K

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 79

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 80

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 81

META DA ATIVIDADE

?  - Incorporar dados da Ouvidoria 

como instrumento de planejamento. 

 - Esclarecer os usuários e equacionar 100% 

dos problemas pertinentemente apontados.

 % dos problemas pertinentemente apontados 

equacionados.

?  - Promoção da articulação em ST 

com instituições, entidades e movimentos sociais. 

 - Articular iniciativas comuns com 100% das 

instituições, entidades e movimentos sociais da Saúde.

 % de iniciativas comuns com instituições, entidades e 

movimentos sociais da Saúde.

?  - Estabelecer canal de 

comunicação e relação interinstitucional com as agências da 

Previdência Social.

 - Canal de relação com as agências do INSS.

 Canal de relação com as agências do INSS estabelecido. 

META DA ATIVIDADE

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

CONFERIR TRANSPARÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA SAÚDE E RESOLVER OS

PROBLEMAS PERTINENTES APONTADOS POR MEIO DE

MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS

OBJETIVO K



Ø - Melhoria da estrutura física e dos equipamentos da 

Vigilância em Saúde do Trabalhador (COVISA) e dos CRST. 

META L 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 82

META DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 83

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 84

META DA ATIVIDADE/OPERAÇÃO

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 85

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 86

?  - Reformar os Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador das CRS Centro-Oeste (Sé e 

Lapa), CRS Norte, CRS Sul, CRS Sudeste e CRS Leste.

- 6 CRST reformados.

Nº de CRST reformados.

?  - Adquirir equipamentos para a 

área de ST da COVISA.

 - Equipamentos solicitados adquiridos e com 

contrato de calibração estabelecido em 6 meses.

 Equipamentos à disposição dos técnicos da área de ST 

da COVISA e, quando solicitado, dos CRST. 

?  - Adquirir equipamentos para a 

Área Técnica de Saúde do Trabalhador da SMS.

 - Equipamentos solicitados 

adquiridos.

 Equipamentos à disposição dos técnicos da Área 

Técnica de ST da SMS. 

?  - Realizar manutenção preventiva 

e corretiva de equipamentos médicos e eletrônicos.

 - 1 contrato de manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos médicos e eletrônicos.

 Nº de contratos de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médicos e eletrônicos.

?  - Mudança do CRST da Lapa e do 

CRST da Freguesia do Ó para edificação, pública, com readequação 

predial.

INDICADOR: 

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR:

ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA E OS EQUIPAMENTOS

DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (COORDENAÇÃO

DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVISA) E DOS CENTROS DE

REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CRST

OBJETIVO L



META DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 87

META DA ATIVIDADE

ATIVIDADE/OPERAÇÃO 88

META DA ATIVIDADE

- 2 novas edificações, públicas, para 

funcionamento dos CRST da Lapa e da Freguesia do Ó.

 Novas edificações, públicas, para os CRST da Lapa e da 

Freguesia do Ó instaladas.

?  - Compatibilizar rede da SMS de 

internet para as ações de vigilância dos CRST. 

 - 6 compatibilizações de rede da SMS de 

internet para os CRST.

 Compatibilizações de rede da SMS de internet para os 

CRST estabelecida.

?  - Contratar viaturas para 

transporte em serviços externos para Vigilância em Saúde do 

Trabalhador (COVISA e CRST).

 - 7 contratos de viaturas para transporte de 

pessoas.

Nº de contratos de viaturas para transporte de pessoas.

INDICADOR:

INDICADOR:

INDICADOR: 
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    A elaboração do Plano de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora do Município de São Paulo foi coordenada pela 
Comissão Gestora em Saúde do Trabalhador, instituída pela 
Portaria 481/2013 – SMS.G, de 5 de março de 2013. É a seguinte a 
composição da Comissão Gestora:

Claudia de Oliveira e Silva
Coordenação de Vigilância em Saúde – COVISA. 

Gilda G. Costa
Coordenação de Vigilância em Saúde – COVISA.

Carlos Márquez Alvares
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Coordenação 
Regional de Saúde – CRS Centro Oeste – Sé. 

Pompeu de Miranda Sarmento Neto
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CRS Sul – Santo 
Amaro.

Sérgio São Fins Rodrigues
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador,  CRS Centro Oeste 
– Lapa.

Sônia Maria Zaidan
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CRS Sudeste – 
Mooca.

Yamara Bragatto de Oliveira
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CRS Norte – 
Freguesia do Ó.

Vinicius Boim
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CRS Leste – 
Itaquera.
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Anna Regina Luz Correa
Interlocutora em Saúde do Trabalhador, CRS Centro Oeste. 

Carmen Regina Becker Silva Gregorut
Interlocutora em Saúde do Trabalhador, CRS Sul.

Cecília Cleonice Ribeiro Martins
Assessora Técnica
Área Técnica de Saúde do Trabalhador da SMS.

Sheila Duarte Pereira 
Assessora Técnica
Área Técnica de Saúde do Trabalhador da SMS.

Ricardo Fernandes de Menezes
Coordenador de Saúde do Trabalhador
SMS.G.
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Saiba mais em:
saude.prefeitura.sp.gov.br



Saúde
do

Trabalhador e da
Trabalhadora


