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Siglas utilizadas

Área Técnica de Assistência Laboratorial - ATAL
Área Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da SMS - ATSTT
Área Técnica de Saúde Mental - ATSM
Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Centro de Informações em Saúde - CEINFO
Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador - CRST
Centro de Vigilância Epidemiológica da SES-SP - CVE
Centro de Vigilância Sanitária da SES-SP - CVS
Comissão Gestora em Saúde do Trabalhador - CGST
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do Conselho Municipal de Saúde - CIST
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo - CMETE
Comitê de Estudos Sindicais em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESSTT
Comitê Municipal Trabalho Decente - CMTD
Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA
Coordenação Regional de Saúde – CRS
Departamento de Saúde do Servidor - DESS da SEMPLA
Divisão Regional de Saúde da Grande São Paulo 1 - DRS 1
Doença Relacionada ao Trabalho - DRT
Escola Municipal de Saúde - EMS
Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM
Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha - HVNC
Município de São Paulo - MSP
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde da SMS - NTCSS
Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP
São Paulo - SP
Saúde do Trabalhador - ST
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - SES-SP
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo - SINDSEP
Sistema Único de Saúde - SUS
Supervisão de Vigilância em Saúde - SUVIS
Supervisão Técnica de Saúde - STS
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C

M

Y

CM

Operação

Nº da
Meta

Período

2015 a
2017

relacionadas ao trabalho;
d) Implantar procedimentos em outras prioridades no
quadriênio.

Ampliar
de
acidentes de trabalho (AT)
graves, fatais, em menores de
18 anos, AT com exposição a
material biológico, de doenças
e de intoxicações relacionadas
ao trabalho no SINAN.

2

Obter 5% de aumento anual do número de
no
MSP, de AT, doenças e intoxicações relacionadas ao trabalho
no SINAN em relação ao ano anterior. Este aumento se dará
por meio da discussão com gestores, do estabelecimento de
metas locorregionais, da educação permanente na RAS, da
análise de dados do SINAN e sua divulgação.

a) Nº de agravos com
processo de implantação
iniciado / Nº de processos
priorizados no quatriênio.
b) % de unidades de saúde
do SUS capacitadas para

CGST, CRS,
CRS/CRST e
COVISA
ATST, CRS/STS,
STS/SUVIS, AHM,
intoxicações.
HVNC e HSPM,
c) % de unidades capacitaSMS, NTCSS,
SES/DRS1, SES/ suspeita de DRT.
CVE e SES/CVS

% de aumento anual no

2014 a
2017

ATST, COVISA,
CRS/CRST,
STS/SUVIS, AHM,
HVNC e HSPM.

acidentes, doenças e
intoxicações relacionadas
ao trabalho no SINAN em
relação ao ano anterior.
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11:35:13

intoxicações relacionadas ao trabalho em 80% da rede

Indicador de resultado

28/09/2015

1

Interface

1

relacionadas ao trabalho:
a) Iniciar com o AT graves, fatais e em menores de 18
anos, seguindo com AT com exposição a material
biológico;

Ampliar, facilitar e
elaboração de protocolos
e organização de procedi-

Meta Estratégica

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

Especíﬁco

Meta B1, 2, 3,
4
A/O 9, 11, 12,
16, 18, 20, 22,
25 e 28

MY

B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
de acidentes de
trabalho (AT) graves, fatais e em
menores de 18 anos, AT com
exposição a material biológico e
de doenças e intoxicações
relacionadas ao trabalho no
SINAN e melhorar as informações
sobre as empresas que os geram.

Metas e indicadores do Plano Municipal de Saúde 2014-2017

Meta e

B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
de acidentes de
trabalho (AT) graves, fatais, em
menores de 18 anos, AT com
B.1 A/O 15
exposição a material biológico,
B.2 A/O 17
de doenças e de intoxicações
B.3 A/O 21
relacionadas ao trabalho no
SINAN e melhorar as
informações das empresas que
os geram.

CY

K

Geral refênciado no Caderno de
de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora
- Plano Plurianual

CMY

Saúde do Trabalhador -

M

C

Y

M

C

CM

Y

CM

MY

Período

ATST, CGST,
COVISA, ATAL
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09:07:03

2014 a
2017

a) Relatório sobre oferta e
demanda realizado até
2015.
b) Serviços de apoio
em
operação/necessidade de
serviços.

29/09/2015

5

Executar exames necessários à ST: toxicológicos e
outros. A
de necessidade deve ser feita por
estudo de oferta, demanda e capacidade instalada de
e descrita em relatório
serviços para apoio
no primeiro biênio. A execução será
a
de 2015 pelo
nos seguintes laboratórios
municipais : Laboratório do Centro de Controle de
Intoxicações - CCI/CCD/COVISA e Laboratório Municipal
da CRS Sudeste.

a) Nº de eventos/foruns
municipais de
de serviços de ST com
técnicos da RAS realizados.
ATST, CGST,
CRS/ STS/SUVIS, b) Nº de serviços de saúde
COVISA , EMS, atendendo ao trabalhador
técnicos da RAS , de forma
nas CRS
incluindo AHM, previstos.
HVNC , HSPM c) Nº de protocolos de
linhas de cuidados
prioritários publicados e
implantados.

11:44:04

Exemplo: linha de cuidado para os trabalhadores/as do
controle de zoonoses, outras para comerciários e
costureiras, outra para trabalhadores/as do SAMU.

Nº de AT
de AT fatais, graves e em
menores de 18 anos e com
exposição a material
biológico e prioritários
ao ano

28/09/2015

2014 a
2017

ATST, COVISA,
CRS/CRST, GT
Trabalho
e CMTD

1

referências e contrarreferências no território das CRS,
revendo ﬂuxos, reorganizando serviços, inserindo
referências clínicas em ST dos CRST no SIGA, e desenvolvendo linhas de cuidados, por meio de foruns
regionais e da organização de grupos de discussão/implantação dos projetos de ação.

Indicador de resultado

1

18 anos, e AT com exposição a material biológico, além 2014 a
de outros deﬁnidos pela SMS com base epidemiológica, 2017

Interface

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

Meta Estratégica
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Meta F A/O Disponibilizar os exames de
60
diagnose necessários à ST.

4

MY

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

Meta E.1
A/O 53, 54

CY

E. Resposta eﬁciente à Saúde
do Trabalhador na RAS.

Assegurar a Atenção
Integral em Saúde do
Trabalhador pela
formulação e implantação
de projetos e ações em ST,
com adequação e
integração da prestação de
serviços em ST na Rede de
Atenção à Saúde - RAS, por
meio da
de
técnicos da rede.

3

CMY

Assegurar intervenções
em ambientes
onde ocorreram AT graves
e outros priorizados pela
SMS, através de equipes
qualiﬁcadas.

CY

D. Assegurar intervenções
em
oportunas e
Meta D A/O
ambientes de trabalho com
vistas a diminuir o número de 36
agravos relacionados ao
trabalho.

Nº da
Meta

CMY

Especíﬁco

K

Meta e

K

Geral

C

Meta Estratégica

Período

Indicador de resultado

ATST, Programa
DST/AIDS, COVISA,
CRS/CRST,
STS/SUVIS,
AHM, HVNC, HSPM

Publicação de programa até
2015 e implantação até 2016
em 70% da RAS e em 100% até
2017.

8

Iniciar programas/projetos de intervenção junto a
empresas com grande número de AT e agravos
relacionados ao trabalho, e/ou junto a grupo laboral
priorizado e proposto pelo movimento sindical por meio 2015 a
2017
do Comitê de Estudos Sindicais em Saúde do
Trabalhador (a ser implantado) e por critério
epidemiológico, inclusos também trabalhadores
públicos.

11:47:43

7

da ST com
Promover a
e movimentos sociais, iniciando pela
ATST, CGST,
com o
celebração de acordo de cooperação
COVISA,
Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de
SMS/AGP, DIESAT,
Saúde e dos Ambientes de Trabalho - DIESAT, a ﬁm de:
2015 a
CMS, CIST,
a) capacitar dirigentes de
sindicais com base
2017
instuições e
em São Paulo para o melhor acompanhamento da
Municipal de Saúde do Trabalhador e da
sindicais e
Trabalhadora, e
populares
b) realizar campanhas conjuntas em Saúde do
Trabalhador.

28/09/2015

6

Estabelecer o Programa de Monitoramento de Acidentes de
Trabalho com Exposição a Material Biológico e de cuidados
com expostos. Será organizado por meio de Grupo Técnico 2014 a
e orgãos da SMS e outros de ST.
GT que inclua
Publicação do programa em 1 ano da
do GT e
2017
implantação em 70% dos serviços de saúde da SMS, parceiros
e contratados 1 ano após a publicação e em 100% 2 anos
após.

Acordo celebrado e
publicado, capacitação e
campanha iniciadas em
2015

Número de programa/
projeto de intervenção
ATST, SMS,
CESSTT, CMETE, implantados sobre o nº de
projetos acordados com
COVISA,
CRS/CRST, ATSM e movimento sindical e
propostos com critério
CMTD.
epidemiológico

4
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1

Interface

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

Valorizar a categoria
trabalho pela priorização
de programas e projetos
reinvidicados pelos
sindicatos e centrais
sindicais, e priorizado com
critério epidemiológico.

M

Meta A.2 A/O 07
Meta D A/O
37 A/O 44
(inclui
também as
A/O 39, 40,
42 e 43) c/
A/O 39

Y

A.2. Valorizar a categoria
trabalho pelo envolvimento
das centrais sindicais e
sindicatos, na formulação e
acompanhamento da
de ST do Município.
D. Assegurar intervenções
oportunas e
em
ambientes de trabalho
K. Conferir transparência à
administração pública e
resolver os problemas
apontados pelos
usuários.

Fortalecer a
dos trabalhadores por
meio de trabalho conjunto
com
sindicais,
e
movimentos sociais.

CM

K. Conferir transparência à
Administração Pública na
Saúde e resolver os problemas
apontados por
Meta K A/O
de
meio da
79
usuários;
da
I. Fortalecer a
comunidade e dos
trabalhadores na formulação
da
e acompanhamento
das ações de ST.

acidentes de trabalho
com exposição a
material biológico no
SINAN e os cuidados
com expostos por meio
da implantação de
programa especíﬁco.

Nº da
Meta

MY

Meta B3 A/O
21

Especíﬁco

CY

K

B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
de acidentes de
trabalho (AT) graves, fatais, em
menores de 18 anos e com
exposição a material biológico e
de doenças e intoxicações
relacionadas ao trabalho no
SINAN e melhorar informações
das empresas que os geram.

Meta e

CMY

Geral

Geral

Meta e

Especíﬁco

da
Fortalecer
comunidade e dos
trabalhadores na
I. Fortalecer a
da
formulação da
e
comunidade e dos
Meta I A/O acompanhamento das
trabalhadores na formulação
74
ações de ST, por meio da
da
e acompanhamento
comunicação aos
das ações de ST.
representantes sindicais
das inspeções de
ambientes de trabalho.

Nº da
Meta

9

Meta Estratégica

Período

Inserir na
das inspeções de VISAT a informação
aos representantes dos trabalhadores, por meio da
comunicação bimestral aos sindicatos de 100% das
2014 a
empresas de suas bases inspecionadas nas quais
ocorreram agravos relacionados ao trabalho - Acidentes 2017
de trabalho (AT) graves, fatais e em menores de 18
anos, AT com exposição a material biológico, doenças e
intoxicações relacionadas ao trabalho.

Interface

Indicador de resultado

Comunicação aos sindicatos
de relação bimensal das
empresas inspecionadas e
ATST, CRS/CRST, do total de empresas nas
COVISA, CESSTT quais ocorreram AT graves
ou outros gravos no SINAN
ambas por ramo de

Executar ações de educação permanente, capacitando
proﬁssionais da Rede de Atenção à Saúde para:
meio do Curso EAD municipal com 80hs;
Meta E.1
A/O 55 Meta
E Dar resposta eﬁciente à
G.1 A/O 65;
saúde do trabalhador na Rede
Meta
de atenção;
B1, 2, 3, 4 G.Socializar os Conhecimentos
A/O 11 18,
em Saúde do Trabalhador e
22 e 28
.
B - Ampliar as
Meta E.2
A/O 56 e 57

em educação
permanente, na formação
e na qualiﬁcação de
técnicos com atuação em
ST, bem como na
elaboração e execução de
cursos de formação em ST,
promovendo assim
também a
intersetorialidade e a
transversalidade da ST.

formação de 260 especialistas entre proﬁssionais da
RAS e do DESS por meio do Curso de Especialização em
Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da ENSP da
Fundação Oswaldo Cruz;
10

d) agilizar o estabelecimento da relação dos agravos
dos trabalhadores com as condições de trabalho
(também chamado nexo técnico epidemiológico) por
meio de cursos de aperfeiçoamento e atualização com
40 a 80 h para cada agravo em relação ao qual haja
é
CRST em 2 anos e 100% em 4 anos.

2014 a
2017

ATST, CGST,
COVISA, CRS,
CRS/CRST

1) Percentual de
proﬁssionais da assistência
alvo, capacitados nos 2
primeiros anos do
quadriênio e nos 4 anos
2) Percentual de
proﬁssionais capacitados
no curso do MS/CEGESTUFMG entre os previstos

b) sensibilização para a saúde do trabalhador de
proﬁssionais de nível médio da SMS (CRS e AHM) por
meio de curso organizado pelo MS e CEGEST-UFMG, em
cooperação com o SINDSEP;

5
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Geral

D. Assegurar intervenções
oportunas e
em
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.

Meta e

Especíﬁco

Assegurar intervenções
quanto aos
ambientes de trabalho em
estabelecimentos que
Meta D estejam sob intervenção da
A/O 47 e
Meta E - A/O vigilância sanitária, através
de equipes qualiﬁcadas e
56
e ampliar as
de agravos
relacionados ao trabalho.

A.1.Valorizar a categoria
trabalho como um dos
determinantes do processo
saúde-doença; e
Meta A.1
E.1 Assegurar a atenção
A/O 3,4 e 5
integral em saúde do
trabalhador - ST, adequando a
prestação de serviços e
integrando-os à rede de
atenção à saúde - RAS.

Valorizar a categoria
trabalho como um dos
determinantes do processo
saúde-doença pela
inclusão do registro de
dados de interesse da ST
em todos os sistemas de
informação da saúde, bem
como com a adequação
dos serviços e das ﬁchas
de
dos
pacientes do SUS - SP.

Nº da
Meta

11

12

Meta Estratégica

Período

Capacitar proﬁssionais de vigilância do quadro atual e
novos concursados:
de
a) para
epidemiológica, busca
casos e intervenções sanitárias em Vigilância em Saúde
do Trabalhador (VISAT), sendo 200 proﬁssionais ao ano
2015 a
de todas as 26 SUVIS.
2017
b) em procedimentoa
e qualiﬁcação da
de AT e demais agravos relacionados ao
trabalho na atuação como autoridade sanitária na ST,
sendo 30% dos técnicos existentes em 2 anos e 100%
em 4 anos.

Implantar a captação dos dados do ramo de
econômica, local de trabalho e ocupação do trabalhador
em todos os servicos de saúde do SUS- SP, por meio da:
a) sensibilização dos gestores (realização de oﬁcinas);
2015 a
b) inclusão de dados nos sistemas de informação;
2017
c) publicação de instrução
d) adequação dos serviços para este registro em 40%
em 1 ano e 70% em 4 anos da
das ﬁchas de
publicação.

Interface

Indicador de resultado

ATST, CGST,
COVISA, CRS,
CRS/CRST e
STS/SUVIS

% de SUVIS com
proﬁssionais de SUVIS
capacitados em VISAT a
cada ano e ao ﬁnal de 2016
Nº de técnicos capacitados
em procedimentos
/Nº de
técnicos a serem
capacitados no ano.

a) Nº de oﬁcinas
realizadas/previstas
b) % de sistemas com
dados inclusos.
ATST, COVISA, c) Instrução
CRS, CRS/CRST, publicada
AHM, HVNC e d) % de ﬁchas e prontuários
com dados de ramo de
HSPM.
e ocupação
preenchidos após intrução
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M

Y

28/09/2015
11:50:22

Elaborar e incluir "script " em ST com protocolo de
orientação, no canal do Sistema de Atendimento ao
Cidadão - SAC da PMSP, SAC 156.

1

Divulgar dados de AT, AT com exposição a material
biológico, doenças e de intoxicações relacionadas ao
trabalho
no SINAN, bem como análises de
e outros conteudos de interesse em ST no:
2015 a
a)
SMS de Saúde do Trabalhador;
2017
b) Página de ST na Internet;
c) Caderno SMS de ST;
d) Outras publicações e mídias de interesse.

a) Página da internet em
funcionamento e sendo
atualizada.
sendo publiado
ATST, COVISA, b)
CRS, CRS/CRST, anualmente.
c) Um Caderno de Saúde do
STS/ SUVIS,
hospitais
Trabalhador publicado.
municipais,
d) Dados de
Coordenação
Relatórios e Análise de
de Comunicação
elaborados e
publicados

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

14

CM

Ampliar o acesso do
trabalhador aos serviços e
Meta F A/O ações de Saúde do
Trabalhador, melhorando a
64
comunicação com o
público usuário.

13

MY

e ampliar as
pelo aumento
da tomada de conciência
sobre os agravos
relacionados à ST pelas
equipes das unidades de
saúde da RAS. Dar
visibilidade à Saúde do
Trabalhador e socializar os
conhecimentos na área.

CY

K

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

Metas B
1,2,3 e 4A/O 14, 19,
23, 27. Meta
D A/O 48,
49. Meta
A/O 69, 70,
71. Metas B
1,2,3 e 4A/O 14, 19,
23, 27. Meta
G.1

CMY

B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
e melhorar as
informações das empresas que
os geram.
D. Assegurar intervenções
oportunas e
em
ambientes de trabalho com
vistas a diminuir o número de
agravos relacionados ao
trabalho.
H-Dar visibilidade à ST;
G. Socializar conhecimentos
em ST;

2015

ATST, COVISA,
CRS, CRS/CRST

Script para atendimento
em ST no SAC em execução.

7
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C

M

Meta Estratégica

Período

ATST, EMS

de
% de inclusão da
Saúde do Trabalhador nos
cursos da Escola Municipal de
Saúde.

SMS.G, ATST,
Área de Planejamento da SMS,
Núcleo Técnico de
Contratação de
Serviços de Saúde

a) % de contratos revistos e
com metas inclusas.
b) SINAN recebendo
de terceiros,
contratados, incluindo seus
funcionários, em 2015.
c) Busca
de
de agravos
relacionados ao trabalho
sendo realizada pelas
SUVIS em 2015.

dos serviços contratados e
privados de saúde.

8
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11:54:20

17

Incluir metas de
em 100% dos contratos de
gestão de SMS e demais serviços contratados pela
Prefeitura do Município de São Paulo, bem como a
2014 a
obrigatoriedade do cumprimento da legislação
referente à
de AT grave, fatal e em menores 2017
de 18 anos, AT com exposição a material biológico e de
doenças e intoxicações relacionadas ao trabalho no
SINAN.

Novas ediﬁcações públicas,
SMS.G, ATST,
para os CRST da Lapa e da
CRS/CRST, CRS
Freguesia do Ó, instaladas
Oeste, CRS Norte
em 3 anos.

28/09/2015

16

Incluir a
de Saúde do Trabalhador em 30% dos cursos
2015 a
promovidos pela Escola Municipal de Saúde relacionados a
outras áreas no primeiro ano, em 60% no segundo e em 100% 2017
no terceiro ano do plano.

2014 a
2017

Indicador de resultado

1

15

a mudança do CRST da Lapa e do CRST da
Freguesia do Ó para ediﬁcação pública, com
readequações prediais realizadas, em 3 anos do plano.

Interface

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
de acidentes de
trabalho (AT) graves, fatais, em
menores de 18 anos, AT com
exposição a material biológico,
B1 A/O 12
de doenças e de intoxicações
relacionadas ao trabalho no
SINAN e melhorar as
informações das empresas que
os geram.

Ter serviços de saúde
municipais
AT,
doenças e intoxicações
relacionadas ao trabalho
dos seus trabalhadores
no SINAN,
independente do vínculo
(administração direta,
administração indireta,
terceiros), e as SUVIS
municipais buscando

Y

Conhecimentos especíﬁcos na
área de Saúde do Trabalhador
Meta G.1 A/O
G. Socializar conhecimentos em ST.
sendo divulgados para os
67
técnicos do Sistema Único de
Saúde - SUS.

CM

Meta L A/O Adequar a estrutura
86
dos CRST.

Nº da
Meta

MY

Especíﬁco

CY

K

L. Adequar a estrutura
de
equipamentos e insumos
necessários à Saúde do
Trabalhador.

Meta e

CMY

Geral

M

C

Y

M

C

CM

Y

CM

MY

Período

Interface

Indicador de resultado

29/09/2015
09:09:01
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1

9

11:59:06

endereço de empresas
Inserir variáveis,
ou locais de trabalho, nos sistemas de informação em
2015 a
saúde e publicar relatório anual de caracterização de
2017
empresas relacionadas à morbimortalidade.

a) Inclusão das variáveis
e
selecionadas
ATST, COVISA, b)relatórios anuais, de
CGST, CEINFO, caracterização do perﬁl de
CRS, AHM, HVNC, dos empregadores
relacionados à
HSPM
mortalidade, publicados a
de 2015

28/09/2015

% de ﬁchas do SINAN com
ATST, COVISA, CRS, 100% dos campos de
de empresas
CRS/CRST,
preenchidos corretamente,
STS/ SUVIS,
AHM, HVNC, HSPM conforme período prédeterminado.

1

Obter
completa de empresas geradoras de
acidentes, doenças e intoxicações relacionadas ao trabalho na
epidemiológica - FIE do SINAN em 50%
ﬁcha de
das
preenchidas em 1 ano e 70% em 2 anos. Esta
2015 a
melhoria se dará por meio da discussão com gestores,
2017
estabelecimento de metas locorregionais, da educação
permanente nas RAS, da análise de dados do SINAN e de sua
divulgação .

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

Meta Estratégica

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

19

MY

Obter acesso e
entre os sistemas de
Meta C
informação federais,
A/O 35 e
estaduais e municipais
Meta B1
assegurando a qualidade
A/O 10 e 13;
das informações em ST,
Meta B.4
para que se caracterize as
A/O 26
empresas geradoras de
agravos e morbidades.

18

CY

C.
e caracterizar as
empresas geradoras de
agravos decorrentes do
trabalho e relacionar as
informações com o perﬁl de
morbimortalidade, para
possibilitar intervenções
na sua redução; e
B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
de agravos
relacionados ao trabalho no
SINAN e melhorar as
informações das empresas que
os geram.

Melhorar as informações das
empresas que geram
acidentes e doenças
realacionadas ao trabalho.

CMY

Meta B.1, 2,3
e4
A/O 9, 10, 11,
13, 18, 22, 25
e 26.
Incrementado
.

CY

B.1, B.2, B.3 e B.4 - Ampliar a
de acidentes de
trabalho (AT) graves, fatais, em
menores de 18 anos, AT com
exposição a material biológico, de
doenças e de intoxicações
relacionadas ao trabalho no
SINAN e melhorar as informações
das empresas que os geram.

Nº da
Meta

CMY

Especíﬁco

K

Meta e

K

Geral

Meta Estratégica

Período

22

Estabelecer e implantar projetos de intervencão
com a vigilância de produtos de interesse à
saúde e a vigilância de serviços de saúde, em número
mínimo de 2 em 2 anos.

Percentual de proﬁssionais
ATST, CGST,
capacitados entre os
CEINFO, EMS, CRS
previstos

29/09/2015

21

Caracterizar e divulgar o perﬁl dos estabelecimentos
empregadores relacionados à morbimortalidade dos
2015 a
trabalhadores por CRS, por meio da análise dos dados dos
2017
sistemas de informação. Publicizar os perﬁs em relatório anual
a
do segundo ano do quadriênio.

Indicador de resultado

1

20

Capacitar 60 técnicos da COVISA, CEINFO, ATST da SMS
e das 6 CRS, incluindo CRST e SUVIS, para trabalhar com 2015informação nos primeiros anos do quadriênio, por meio 2017
de cursos de informação e programas de

Interface

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

2015 a
2017

ATST + COVISA +
CEINFO + CGST

Relatório de caracterizacão do
perﬁl dos estabelecimentos
empregadores relacionados à
morbimortalidade dos
trabalhadores publicado
anualmente.

COVISA, CGST

Nº de Projetos de
intervencão
com a área de produtos e
serviços iniciados em 2
anos e em 4 anos.

10
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08:17:17

Assegurar intervenções
quanto aos
ambientes de trabalho em
estabelecimentos que
estejam sob intervenção da
vigilância sanitária, através
de equipes qualiﬁcadas.

C

D. Assegurar intervenções
oportunas e
em
Meta D A/O
ambientes de trabalho com
vistas a diminuir o número de 38
agravos relacionados ao
trabalho.

M

Caracterizar e relacionar as
empresas geradoras de
agravos e a morbidade.

Y

C.
e caracterizar as
empresas geradoras de agravos
Meta C A/O
decorrentes do trabalho e
35
relacionar estas informações com
o perﬁl de morbimortalidade.

CM

Obter acesso e
entre os sistemas de
informação federais,
estaduais e municipais
assegurando a qualidade
das informações em ST,
para que se caracterize as
empresas geradoras de
agravos e morbidade.

Nº da
Meta

MY

Meta C
A/O 29

Especíﬁco

CY

K

C.
e caracterizar as
empresas geradoras de
agravos decorrentes do
trabalho e relacionar as
informações com o perﬁl de
morbimortalidade, para
possibilitar intervenções
na sua redução.

Meta e

CMY

Geral

Meta Estratégica

Período

26

a
de técnicos de SMS em eventos
municipais de ST, bem como em fóruns nacionais e estaduais
2014 a
de discussão de
e projetos de ação em ST, de modo a
2017
na área que ajude a implantar a Saúde
formar um grupo
do Trabalhador na RAS.

Termo de Compromisso entre
sobre as Centrais
de Triagem de Resíduos
ATST, COVISA, GT
Sólidos
e ações da
Centrais de Triagem
saúde estabelecidas nas
Centrais.

ATST, COVISA,
CRS/CRST

de
Instruções
protocolos de intervenção
publicadas: uma de AT e uma
de outro agravo nos 2
primeiros anos e mais 2
instruções para agravos
prioritários até 2017.

Técnicos da RAS em Nº de encontros municipais,
conjunto com SMS.G, estaduais e nacionais com
ATST, CRS/CRST,
da SMS / Nº de
COVISA, STS/SUVIS encontros relaçionados à área
de ST realizados.

11
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08:21:37

25

Elaborar e estabelecer protocolos de intervenção (vigilância)
em acidentes de trabalho e demais agravos relacionados ao
2015 a
trabalho, com metodologias e orientações sobre inspeção,
ação e monitoramento nos ambientes laborais onde ocorrem 2017
agravos relacionados ao trabalho, publicando atos
(Instruções

Projeto de ação formulado,
COVISA, GT
Termos de Cooperacão
Trabalho
Técnica intra-setorial e
assinados e
CMTD, Sindicato de
implementação de
Trabalhadores
intervenções iniciada em SMS.

29/09/2015

24

de
Estabelecer trabalho intersetorial da SMS e
interesse, elaborando Termo de Compromisso entre os
2015 a
envolvidos, sobre as condições de trabalho e a proteção à
2017
saúde dos trabalhadores nas Centrais de Triagem de Resíduos
Sólidos.

Indicador de resultado

1

23

Realizar intervenções em ambientes de trabalho com crianças
2015 a
e adolecentes como parte de projeto de ação intersetorial/
com estabelecimento de Termos de
2017
Cooperação.

Interface

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

Formação de pensamento
sobre os temas de ST,
de técnicos
pela
de SMS em eventos de ST.

C

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

M

Meta D A/O
45 e 46

Orientar e estabelecer
procedimentos mínimos para
as ações de vigilância de
agravos relacionados ao
trabalho.

Y

Meta D A/O
51

Minimizar os riscos e
fomentar a saúde dos
trabalhadores nas Centrais de
Triagem de Resíduos Sólidos,
por meio de intervenções
em seus ambientes
de trabalho.

CM

D. Assegurar intervenções
em ambientes de
trabalho através de equipes
qualiﬁcadas para a execução da
.

Meta D A/O
42

Erradicação e proteção do
trabalho
por meio da
de projeto de
ação
intrassetorial
e

Nº da
Meta

MY

D. Assegurar intervenções
em ambientes de
trabalho através de equipes
qualiﬁcadas para a execução da

Especíﬁco

CY

K

D. Assegurar intervenções
em ambientes de
trabalho através de equipes
qualiﬁcadas para a execução da

Meta e

CMY

Geral

Indicador de resultado

Técnicos de ST de
SMS.G, ATST,
CRS/CRST, COVISA,
STS/ SUVIS e
gerentes da RAS

Nº de eventos organizados/ Nº
de necessários. (preve-se ao
menos 1 evento em cada
região, dois com hospitais, dois
de vigilância e um para cada
programa a ser implantado, 2
em 2014 e 1 por ano depois).

a) Nº de Pesquisa/ projeto em
ST sendo realizado nos
serviços do SUS em 2 anos.
b) Nº de Pesquisa de interesse
demandada às
de
pesquisa e universidades em 1
ano.

27

Organizar eventos para discussões de
e de projetos
de ação em ST, envolvendo 100% dos técnicos da Área Técnica
2014 a
de Saúde do Trabalhador da SMS.Gabinete, da COVISA, dos
CRS/CRST e de pelo menos 1 técnico em cada STS/SUVIS,
2017
além de outros eventualmente necessários da RAS (UBS, PS,
hospitais e outros).

28

Fomentar desenvolver e executar pesquisas e elaborar e
e universidades
implantar estágios e cursos, com
2015 a
que desenvolvam tecnologias na área de ST, por meio de
projeto de desenvolvimento de conhecimentos na assistência, 2017
vigilância, avaliação e monitoramento em ST. Devem ser
elaborados em 1 ano e meio do quadriênio.

ATST, EMS, CRS,
universidades,
ções de
pesquisa

29

a ampliação do horário de funcionamento das
unidades de saúde municipais, estendendo o atendimento até 2015 a
às 20h00 e/ou aos sábados em todas as unidades de saúde
2017
municipais em 3 anos.

SMS, ATST, CRS

30

Prover o acesso aos medicamentos necessários à ST a 100%
dos pacientes atendidos no SUS, com agravos relacionados ao 2014 a
trabalho, visando redução do número de reclamações de
2017
pacientes quanto à essa oferta.

31

Promover inclusão de grupos de trabalhadores vulneráveis nos
2015 a
Programas de Transferência de Renda, bem como acesso à
RAS, elaborando Termos de Compromisso
2017
sobre esta transferência.

ATST, Atenção
Básica, Rede de
Assistência

Nº de unidades com horário de
atendimento estendido até as
20h00 / Nº de UBS e unidades
ambulatoriais, em 3 anos.

Variação percentual do Nº de
reclamações de pacientes
quanto à oferta de
medicamentos de um período
em relação ao anterior.

Nº Termos de Compromisso
sobre transferência de renda /
ATST, CGST, SMAS Número de Termos
como
necessários.
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08:31:53

a equidade entre
trabalhadores vulneráveis.

Interface

29/09/2015

Meta F A/O
62

Período

1

Meta F A/O
61

acesso a
medicamentos aos
trabalhadores que necessitam.

Meta Estratégica

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

F Ampliar o Acesso da
População Trabalhadora à
Rede de Atenção à Saúde

acesso a 70% dos
trabalhadores que necessitam
de atenção.

C

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

Meta F A/O
59

M

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

Y

Desenvolver pesquisas e
projetos em ST nos serviços
E.3. Promover a produção de
do SUS, bem como
conhecimentos em ST e o
Meta E.3 A/O
conhecimentos de temas de
desenvolvimento de tecnologias 57.B Meta
interesse para a ST,
em serviços; e
A.1.2 A/O 6
valorizando a categoria
A. Valorizar a Categoria Trabalho.
trabalho como determinante
do processo saúde-doença.

CM

Discussão da
da
elaboração e implantação de
projetos em ST na Rede de
Metas E.1 A/O
Atenção à Saúde - RAS, com a
52
de
técnicos da área e gerentes da
RAS na sua formulação.

Nº da
Meta

MY

Especíﬁco

CY

K

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

Meta e

CMY

Geral

Meta L

Adequar estrutura
do CRST da
Região Leste.

33

Realizar concurso público para contratação de pessoal
técnico, com conhecimentos na área de Saúde do
2014 Trabalhador, para os CRST das CRS e os serviços da RAS, 2017
além de pessoal
para os CRST.

34

supervisão jurídica
para as equipes de
Saúde do Trabalhador, realizada por procuradores municipais, 2015 a
no caso das intervenções em vigilância, por meio da realização 2017
de pelo menos 1 reunião de supervisão jurídica quadrimestral.

35

Solicitar a habilitação formal do CRST da CRS Leste na
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador.

Indicador de resultado

ATST, CIST, Plenária Nº de oﬁcinas
Municipal de ST realizadas/previstas

Área de ST com pessoal
SMS.G, SMG,
CRS, CRS/CRST, reposto e novos
ATST, COVISA proﬁssionais contratados

COVISA

08:58:04

L. Adequar a estrutura
de
equipamentos e insumos
necessários à Saúde do
Trabalhador.

32

Capacitar o Conselho Municipal da Saúde - CMS e os conselhos
2014 a
gestores para a formulação e acompanhamento das
de ST, por meio da realização de 1 oﬁcina anual de educação 2017
permanente voltada para conselheiros.

Interface

Nº de reuniões
realizadas/previstas.

ATST da SMS, CRS
2015 a
Leste e CRS/CRST CRST Leste habilitado
2017
Leste

13
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29/09/2015

Adequar as equipes que
Meta J A/O 75 atuam em Saúde do
Trabalhador.

Período

1

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

Meta Estratégica

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

Reposição e ampliação de
pessoal em regime
estatutário.

C

Meta J A/O
76, 77 e 78

M

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

Y

Meta I A/O
73

da
Fortalecer a
comunidade e dos trabalhadores
na formulação da
de
ST, inclusive com Informação
prévia aos sindicatos da
realização de inspeções.

CM

da
I. Fortalecer a
comunidade e dos trabalhadores
na formulação da
e
acompanhamento das ações de
ST.

Nº da
Meta

MY

Especíﬁco

CY

K

Meta e

CMY

Geral

C

M

Y

CM

ATST, COVISA,
CRS/CRST,
STS/SUVIS

Meta L A/O Adequar equipamentos e
88
insumos da VISAT.

37

Contratar viaturas para transporte de pessoas em
2014 a
serviços externos para VISAT nos 6 CRST, nas SUVIS que
2017
em ST e, se necessário, na COVISA.
ﬁzerem

SMS.G, ATST

Nº de contratos de viaturas
ﬁrmados/previstos.

Meta L A/O Adequar a estrutura
dos CRST.
82

38

Reformar os 4 Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador das CRS Centro, CRS Sul, CRS Sudeste e CRS
Leste no quadriênio (CRST Leste em 2014/2015).

39

rede da SMS de internet para as ações de
vigilância dos 6 CRST.

Melhoria da estrutura
da VISAT e dos
CRST.

2014 a
2017

2015

ATST, CRS/CRST

SMS.G, ATST,
PRODAM,
ATTI

Nº de CRST
reformados/previstos.

de rede da
SMS de internet para os CRST
estabelecida.
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09:05:09

36

Adquirir equipamentos e insumos para os CRST, para a
Área Técnica de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora da SMS, para a área de ST da COVISA e
2014 a
para as SUVIS ou outras unidades da SMS que
2017
realizarem
em ST, bem como ﬁrmar contratos
e de calibração,
de manutenção
quando necessário.

a) Equipamentos
necessários à disposição
dos técnicos de ST da
COVISA, do CRST e da SMS
em 2 anos; b) Nº de itens
de insumos necessários
adquiridos/ itens de
necessários x 100.
c) Nº de contratos de
manutenção
e
de equipamento
médicos e eletrônicos
estabelecidos/ Nº de
contratos necessários.

29/09/2015

Indicador de resultado

Meta L A/O 87

Período

1

Interface

Adequar equipamentos e
insumos da Vigilância
Meta L A/O Saúde do Trabalhador
83/84 e 85 VISAT, dos CRST e serviços
de saúde do trabalhador
da Rede de
Atenção à Saúde.

Meta Estratégica

AF PMS S Trabalhador 2015.pdf

L. Adequar a estrutura
de
equipamentos e insumos
necessários à Saúde do
Trabalhador

Nº da
Meta

MY

L. Adequar a estrutura
de
equipamentos e insumos
necessários à Saúde do
Trabalhador
L. Adequar a estrutura
de
equipamentos e insumos
necessários à Saúde do
Trabalhador

Especíﬁco

CY

K

L. Adequar a estrutura
de
equipamentos e insumos
necessários à Saúde do
Trabalhador

Meta e

CMY

Geral

