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RESUMO 

 
1 - INTRODUÇÃO - A portaria 2.437/2005, ao dispor sobre a ampliação e o fortalecimento 
da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador — RENAST— no Sistema 
Único de Saúde, trouxe para os gestores em saúde a necessidade de melhor conhecer 
informações sobre o universo a ser atendido. 2- OBJETIVOS – No sentido de dar 
cumprimento às suas disposições, verificou-se a necessidade de quantificar o 
universo de empresas formais e o número de empregados a elas vinculados na 
cidade de São Paulo e estudar sua distribuição geográfica,  por regiões da 
cidade. 3 - MATERIAIS E MÉTODOS - O estudo partiu da obtenção do 
Banco de Dados RAIS 2004 (Relação Anual de Salários do Ministério do 
Trabalho/2004), que apresenta informações como Razão Social, Endereço, 
CEP, Telefone, Bairro, Distrito, Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas, número de trabalhadores e grau de risco  para cada empresa 
cadastrada como estabelecida no Município. A espacialização dos dados se 
deu com base no CEP (Código de Endereçamento Postal) das empresas e nas 
correspondentes Zonas de CEP existentes no Município, tendo sido utilizado 
o aplicativo Maptitude,  versão 4.2. Foram excluídos os CEPs mal definidos,  
correspondendo a 2.611 empresas,  ou 0,43% do total. 4- RESULTADOS – No 
ano de 2004 o  cadastro RAIS registrava 601.691 empresas e 3.758.661 de 
empregados a ela vinculados. O estudo realizado permitiu identificar que a 
maior parte das empresas se localizava na zona sul da cidade, ao passo que a 
maior concentração de empregados estava na área central.  Mostrou ainda que 
o maior número de empresas e de empregados estão ligados ao comércio 
varejista. Os resultados são úteis para replanejar o Programa de Saúde do 
Trabalhador na cidade de São Paulo, inclusive no que tange à 
descentralização das ações dos Centros de Referência de Saúde do 
Trabalhador. 
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SUMMARY 
   
1 - INTRODUCTION - The governmental order nº 2.437/2005 regulated the enlargement 
and the improvement of the National Network of Integral Attention to the Worker's Health – 
RENAST. It brought for the managers in the health sector the need of having information on 
the universe to be assisted. 2 - OBJECTIVE - In the sense of giving execution to its 
dispositions, it was verified the need of quantifying the universe of formal companies and the 
number of employees linked to them in the city of São Paulo and to study its geographical 
distribution. 3 - MATERIALS AND METHODS - The study started getting the Database 
RAIS 2004 (Annual Relationship of Wages of the Ministry of Labor /2004), which presents 
information as Social Reason, Address, ZIP CODE, Telephone, Neighborhood, District, 
National Classification of Economical Activities, number of workers and risk degree for each 
company registered as having established in the Municipal district. To map the data it was 
used the ZIP CODE of the companies and the correspondent ZIP CODE zones that exist in 
the Municipal district, having been used the software Maptitude, version 4.2. Badly defined 
Zip Codes were excluded, corresponding to 2.611 companies, or 0.43% of the total. 4 - 
RESULTS - In the year of 2004 RAIS registered 601.691 companies and 3.758.661 of 
employees linked to them. The accomplished study allowed to identify that the most 
companies were located in the south area of the city, while the largest concentration of 
employees were in the central area. It showed although that the majority of the companies and 
employees were linked to the retail trade. The results are useful to reschedule the Worker’s 
Health Program in the city of São Paulo.  
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