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GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 

TRABALHADOR/GVISAT 

 

COVISA/SMS/PMSP 



   

  1- Setor de Informação: 

  

• Monitorar e analisar a ocorrência de agravos e doenças 

(morbimortalidade) relacionados à saúde do trabalhador, por meio 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN e 

Sistema de Informação de Mortalidade – SIM. 

 

• Monitorar e correlacionar os agravos, doenças relacionadas à 

Saúde do Trabalhador e relacionada ao perfil econômico das 

regiões da cidade, por meio de outras bases de dados (Relação 

Anual de Informações/RAIS/MTE e outras fontes). 

 

• Realizar orientação técnica-epidemiológica para os integrantes do 

Sistema de Vigilância em Saúde do Trabalhador – Supervisões de 

Vigilância em Saúde/SUVIS, Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador/CRST e Rede de Atenção à Saúde/RAS   

 



  

 

2 - Setor de Intervenção: 

 

• Planejar ações de intervenção para a prevenção/promoção da 

saúde dos trabalhadores, a partir da análise dos dados 

epidemiológicos, práticas coletivas de saúde, solicitações de 

grupos de trabalhadores expostos e órgãos de interesse público; 

 

• Realizar inspeção nos ambientes de trabalho; 

 

• Elaborar relatório técnico da inspeção; 

 

• Estabelecer nexo causal; 

 

• Instruir processos administrativos; 

 

• Elaborar normas e orientações técnicas 

 

 
 

 

 



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2015 

 

Metas Cumpridas 

 
1- Projeto: Saúde e Segurança nas Centrais de Triagem de Resíduos 

Sólidos conveniadas com o MSP” – tema inserido nos cursos do 

PRONATEC do Governo Federal – Meta cumprida e ampliada 

 

 2- Implantado projeto de intervenção em três empresas do 

teleatendimento– Meta cumprida e ampliada. 

 

3- Programa de Monitoramento da Saúde dos Comerciários dos 

Mercados Varejistas e Vigilância dos Riscos à Saúde Relacionados ao 

Trabalho- serão iniciadas as intervenções em 8 empresas em novembro 

de 2015 – Meta será cumprida e ampliada. 

 

 

 

 

  

 

                                                            

 

.  



   PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2015 

 

Metas Cumpridas 
 

 

 

 4 -  Implantadas 2 unidades sentinelas de transtorno mental relacionado 

ao trabalho (PUC-Clínica do trabalho e USP-Serviço de Saúde 

Ocupacional)                                                                                                      

1unidade sentinela de DORT/LER: USP-Serviço de Saúde Ocupacional.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Em processo de implantação: 

6 unidades sentinelas de Perdas Auditivas Induzidas por Ruído (PAIR):  

uma por Coordenadoria Regional de Saúde. Meta Ampliada e Cumprida 



Outras atividades desenvolvidas no ano de 2015: 

  

 1- Implantação da notificação de acidente de trabalho em 6 hospitais de 

ensino. 

  

 2 - Capacitação para técnicos de COVISA, Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador – CRST e de Supervisões de Vigilância em Saúde – 

SUVIS:  "Segurança com máquinas e equipamentos - prevenção de 

acidentes" 

  

3 - Capacitação para técnicos de COVISA e Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador – CRST: 

-“Procedimentos Administrativos”, em conjunto com Gabinete e 

Assessoria Jurídica/COVISA; 

 

-  “Capacitação em TabNet”; 

 



Outras atividades desenvolvidas no ano de 2015: 

  

 - “Capacitação em Sistema de Informação de Vigilância em 

Saúde/SIVISA”, em conjunto com o Núcleo Técnico de 

Informação/COVISA; 

 

-“Capacitação em Sistema de Informação de Agravos de Notificação – 

SINAN/ Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico”; 

 

- “Capacitação em Vigilância de Hepatites”, em conjunto com a Gerência 

do Centro de Controle de Doenças – CCD/COVISA.  

  

 



Outras atividades desenvolvidas no ano de 2015: 

  

 

4 - Elaboração de “Norma Técnica para o Trabalho nas Posturas em Pé e 

Sentado para Todos os Ramos de Atividades Econômicas”.  

  

5 - Estabelecimento de reuniões mensais com os coordenadores dos 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CRST. 

  

6 - Estabelecimento de reuniões mensais com os coordenadores dos 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CRST e representantes 

de todas as equipes técnicas dos CRST e COVISA, para harmonização de 

procedimentos técnicos e administrativos. 

  
  

 



Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

2013-2015 - Ministério da Saúde 

 
 - Aumento de de 5% do número de casos ou agravos 

relacionados ao trabalho notificados em relação ao ano 

de 2014 -   3.855 

 

Resultado 
 
-1º semestre de 2015 – 2123 notificações  
 
-3º trimestre de 2015- 2911 notificações 

 



 

 

Subsidia a elaboração de políticas de promoção da saúde dos 

trabalhadores e a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho;  

 

fornece informações para análise do perfil da morbidade, para 

detecção de novas tecnologias, equipamentos, máquinas, produtos, 

formas de organização do trabalho; 

  

orienta o planejamento das ações de vigilância em saúde, que 

repercutem na sociedade (trabalhadores e empregadores) 

 

  

 

 

A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PARA AS AÇÕES DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 



A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PARA AS AÇÕES DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
Para isto, as informações devem ser organizadas e analisadas para 

serem disponibilizadas à sociedade, tornando-se úteis para a promoção 

do controle social das políticas públicas.  

 

 

Iniciativas de educação permanente,como este evento, podem contribuir  

para ampliar e qualificar as  notificações de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

 

 

   OBRIGADA! 

 


