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Anexo VIII 

Instrução nº 2 - Monitoramento dos Trabalhadores do Controle de Zoonoses  
Programa de Saúde do Trabalhador do Controle de Zoonoses e Animais Sinantrópicos – PSTCZAS  

Dados Gerais de Monitoramento do Programa – PSTCZAS 

 

 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde 

Coordenadoria Regional de Saúde 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador___________ 

Rua/AV ______________n___, Bairro__________. 

CEP ______ -  _________. 
Planilha Semestral e anual de dados do PSTCZAS 

 

 

Atendimentos dos Trabalhadores do Controle de Zoonoses da área * no CRST: 

Semestre/ano de referência =  

 

Total traba-
lhadores 

Catego-
ria X ** 

Catego-
ria Y ** 

Catego-
ria Z ** 

Nº Trab. 
Grupo de 
Risco (GR) 

 Nº Trab. 
GR cat. X 
** 

Nº Trab. 
GR cat. Y  

Nº Trab. 
GR cat. 
Z 

No 1º dia do semestre ou ano de 
referência (01/01 ou 1/07) 

        

No 1º dia do semestre ou ano seguinte 
ao de referência (01/01 ou 01/07)               

 

Trabalhadores do controle de zoo-
noses atendidos no CRST no período               

 

Primeiras consultas médicas no ano, 
no período, entre os trabalhadores do 
controle de zoonoses               

 

Nº de atendimentos na 
Especialidade profissional A *** 

          
 

Especialidade profissional B ***               
 

Especialidade profissional C ***                

Especialidade profissional D ***                

Trabalhador com suspeita de DRT                

Nº de notificações de suspeita de DRT                

Nº de notificações de casos 
confirmados de DRT               

 

Trabalhador com suspeita de 
intoxicação crônica               

 

Nº de notificações de suspeita de 
intoxicação crônica (exceto intoxic.)               

 

Nº de notificações de intoxicação 
crônica confirmada               

 

Trabalhadores com Suspeita de 
intoxicação aguda               

 

Nº de notificações de suspeita de 
intoxicação aguda               

 

Nº de notificações de intoxicação 
aguda confirmada               

 

Trabalhadores atendidos por acidente 
de trabalho - AT               

 

Nº de notificações de AT;                

*CRS /SUVIS A/ SUVIS B/ SUVIS C, etc. 
** X, Y, Z... podem ser: Agentes de Controle de Zoonoses, Biólogos, Farmacêuticos, Veterinários, etc., conforme a 
SUVIS e Região.  
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***A, B, C... podem ser: Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Medicina do Trabalho, 
Clínica Médica, psiquiatria, Ortopedia, Dermatologia, etc., conforme a existência dos profissionais no serviço e a sua 
organização de atendimentos. 
 
 

Atividade/Trabalhadores  
No Grupo de Risco 

Entre os demais trabalhadores do 
Controle de Zoonoses atendidos/ 
detectados no CRST 

Atividades/Postos de trabalho com maior nº de 
HD feitas no CRST de DRT (exceto intoxicação)   

Atividades/Postos de trabalho com maior nº de 
HD feitas no CRST de intoxicações   

Atividades/Postos de trabalho com maior nº de 
acidentes de trabalho detectados no CRST   

 
 

 

 

 

Obs.: Os dados acima, a serem coletados no dia a dia do atendimento dos CRST (e nas CRS) serão e totalizados 

por SUVIS e por CRS, agregados por semestre e por ano, conforme as tabelas, à coordenação do programa – 

Área Técnica de Saúde do Trabalhador – ATST de SMS, ao Núcleo Técnico de Acompanhamento das Atividades 

Descentralizadas – NAAD e Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Coordenação de Vigilância em 

Saúde – COVISA e à Coordenação de Gestão de Pessoas de SMS. 

 

Área Técnica de saúde do Trabalhador – ATST.G 
 


