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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

 

 

PORTARIA 2.371/2016 – 31-12-2016/SMS 

 

 

Torna Pública a INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1, do Programa de 
Saúde do Trabalhador do Controle de Zoonoses e Animais 
Sinantrópicos – PSTCZAS, que dispõe sobre identificação de 
riscos nos ambientes e processos de trabalho.  

 

 

O Secretário Municipal da Saúde de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e  
 
CONSIDERANDO: 
 
as diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora estabelecidas pela 
Portaria MS/GM nº. 1.823, de 23 de agosto de 2012; 
a Política Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Município de São Paulo, 2013, 
bem como o Plano Municipal de Saúde 2014-2017; 
o Programa de Saúde do Trabalhador do Controle de Zoonoses e Animais Sinantrópicos, instituído 
pela Portaria SMS nº 915, de 14 de maio de 2014, no qual foram identificadas competências e 
atribuições dos diferentes níveis hierárquicos e serviços da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, 
bem como da Secretaria Municipal de Gestão – SMG, envolvidos na preservação da saúde dos 
trabalhadores por meio de ações programáticas. 
a necessidade de estabelecer padrões mínimos de observação para a identificação da exposição 
dos trabalhadores a riscos à sua saúde, nos diversos ambientes e processos de trabalho a que 
estão submetidos,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Tornar pública a Instrução Normativa nº 1, do Programa de Saúde do Trabalhador do 
Controle de Zoonoses e Animais Sinantrópicos – PSTCZAS, que dispõe sobre a identificação de 
riscos aos trabalhadores e trabalhadoras nos ambientes e processos de trabalho. 
 
Art. 2º. A presente Instrução Normativa é o resultado das atividades de Grupo de Trabalho – GT, 
coordenado pela Área Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – ATSTT da Rede de 
Atenção à Saúde e Áreas Temáticas – CORAS, constituído com as seguintes finalidades: 
 

I. elaborar instrumento para identificação de riscos à saúde do trabalhador do controle de 
zoonoses e animais sinantrópicos; 
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II. elaborar orientações e materiais técnicos preparatórios para as visitas técnicas 
aos ambientes das sedes dos órgãos de vigilância em saúde locais da SMS, bem como 
para verificações dos processos de trabalho;     

 
III. padronizar a composição das equipes técnicas regionais para a execução compartilhada 

das atividades de identificação de riscos, a saber: 
 
a) funcionários da área de Saúde do Trabalhador lotados nos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador – CRST das Coordenadorias Regionais de Saúde – CRS; 
b) nas áreas de Vigilância em Saúde e Controle de Zoonoses e Saúde do Trabalhador das 

Coordenadorias Regionais de Saúde – CRS, acompanhados por funcionários da Coordenação de 
Gestão de Pessoas regional – CGP regional. 

 
Parágrafo único. A padronização do trabalho de equipes regionais visou criar condições para a 

construção de projetos de adequação de infraestrutura e da organização do trabalho, necessárias 

à preservação da saúde dos trabalhadores. 

 
Art. 3º. O instrumento para identificação de riscos à saúde do trabalhador do controle de zoonoses 
e animais sinantrópicos constitui-se de lista de checagem – check list no idioma inglês –, 
compostas de diversas planilhas contendo as observações mínimas a serem realizadas e constam 
do Anexo I desta Portaria. 
 
Art. 4º. As orientações e o material preparatório para as visitas técnicas, bem como 
diversos subsídios e referências técnicas, normativas e legais constam do anexo II deste 
documento. 
 
Art. 5º. Orientações sobre o trabalho a ser realizado em campo: 
 

I. as equipes regionais deverão percorrer os locais onde são armazenados e manipulados os 
desinfestantes e onde são preparadas as tarefas de campo de controle de zoonoses; 

 
II. as planilhas da lista de checagem se destinam a facilitar o trabalho das equipes e servir 

como memória para a confecção dos relatórios de identificação de risco a serem elaborados, bem 
como servem de base aos Relatórios Gerenciais Locorregionais, a serem apresentados aos 
gerentes dos órgãos de vigilância em saúde locorregionais das Coordenadorias Regionais de Saúde 
– CRS e o Relatório Municipal Programa de Saúde do Trabalhador do Controle de Zoonoses e 
Animais Sinantrópicos – PSTCZAS, a ser apresentado ao Gabinete do Secretário Municipal de 
Saúde de São Paulo; 

 
III. a lista de checagem e suas planilhas contém os principais tópicos que devem ser 

objeto de identificação e avaliação inicial pelos técnicos e para o posterior 
acompanhamento das adequações do ambiente, condições e processos de trabalho: 

 
a) as planilhas identificadas pelas letras A a L devem ser usadas nas sedes de trabalho 

locorregionais – órgãos de vigilância em saúde locorregionais –, isto é, nos  depósitos, áreas de 
vivências e locais de preparação para as atividades de campo; 

 
b) as planilhas identificadas pelas letras FT devem ser utilizadas em todas as frentes de 

trabalho; 
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c) as planilhas identificadas pelas letras AC são específicas e, quando aplicável, devem ser 

selecionadas para utilização, conforme a atividade de campo. 
 
Parágrafo único. Tais planilhas permitem também quantificar a frequência de certos 
eventos, auxiliando na resposta às perguntas:  
 

I. Quais são os problemas e com que frequência ocorrem?; 
 
II. Que questões são prioritárias para a eliminação, diminuição e prevenção dos 

riscos no trabalho? 
 
Art. 6º. As orientações e o material preparatório para as visitas técnicas, bem como 
diversos subsídios e referências técnicas, normativas e legais, além das planilhas, devem ser 
lidos e estudados na fase de preparação pelas equipes que farão as visitas técnicas  de 
identificação de riscos.  
 
 Art. 7º. A lista de checagem tem a vantagem de propiciar:  
 
 I. abordar de modo padronizado: ambientes, processos e organização do trabalho;  
 
  II. sistematizar e uniformizar as observações;  
 
  III. proporcionar estrutura e continuidade à verificação;  
 
  IV. facilitar o retorno para acompanhar adequações ou implantação de medidas 
corretivas; 
 
  V. auxiliar na memória da observação e criação de banco de dados comuns;  
 
  VI. auxiliar na priorização de providências a serem tomadas; 
 
  VII. a elaboração de relatório detalhado das visitas é imprescindível para atingir o 
objetivo de propor as adequações necessárias nos ambientes e na organização do 
trabalho, por meio da elaboração de Projetos Locorregionais, que contenham 
providências de curto, médio e longo prazo, que visem reduzir os riscos laborais.  
 
Artigo 8º. O Grupo de Trabalho – GT, referido no Art. 2º desta Portaria, instituído pela Área 
Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – ATSTT, foi composto por profissionais da 
SMS atuantes nos seguintes serviços e unidades de saúde: 
 

I. Área Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – ATSTT; 
 

II. Subgerência do Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações da 
Coordenação de Vigilância em Saúde; 
 

III. Subgerência de Saúde do Trabalhador da Coordenação de Vigilância em Saúde; 
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IV. Coordenadorias Regionais de Saúde – CRS: Assessorias Técnica, Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador – CRST e órgão de vigilância em saúde locorregionais.  
 
Parágrafo único. Compuseram o Grupo de Trabalho – GT que elaborou instrumentos e diretrizes 
para identificação de riscos, uma das duas dimensões fundamentais do Programa de Saúde do 
Trabalhador do Controle de Zoonoses e Animais Sinantrópicos – PSTCZAS, os seguintes 
profissionais: 
 

 NOME RF LOCAL DE TRABALHO 
1 Sheila Duarte Pereira –  

coordenação 
6032141 Área Técnica de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora – ATSTT 

2 Eduardo de Mais 7314361 CRS Sul 

3 Eduardo Reis Sanches 7198047 CRST da CRS Norte 

4 Magda Andreotti 6026567 CRST do CRS Centro-Oeste 

5 Manuel Adacio Ramos Paulo 5854253 SGVISAT/COVISA 

6 Maria Aparecida Mascito Benedetti 6040361 CRST da CRS Sudeste  

7 Maria Mirtes de F. Marinho 5752655 CRST da CRS Sul  

8 Rosemary Costa Ribeiro 6113681 CRST da CRS Norte 

9 Solange Papini 6386181 STS de Vila Mariana 

10 Sylvio Cesar Rocco 7337256 CCZ/COVISA 

11 Vinícius Figueira Boim 7786662 CRST da CRS Leste 

12 Yamara Vieira Bragato 3185699 CRST da CRS Norte 

 

Artigo 9º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 


