
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

Observação mais cuidadosa das relações entre saúde trabalho e adoecimento.
Engajamento social adquirido com a apropriação sobre leis e instituições voltadas ao tema Segurança e Saúde do
Trabalhador. Exercício da ética médica por meio da relação com trabalhadores e empresas.

Atitudes

Conteúdo Programatico
Patologias do Trabalho: LER-DORT, Dermatoses ocupacionais, Pneumoconioses, Transtornos Mentais relacionados ao
Trabalho, Câncer Ocupacional, Perda Auditiva Induzida por Ruído. Noções sobre Legislação Trabalhista e Previdenciária.
Anamneses Ocupacional. Semiologia do Aparelho Osteomuscular.

Identificar a partir da anamnese e da semiologia médica possíveis relações dos achados do exame físico e também nos
exames complementares com patologias relacionadas ao trabalho. Proceder orientações de cunho preventivo sobre
segurança e saúde no trabalho.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Medicina do Trabalho: a partir do estudo das principais patologias ocupacionais e dos fatores de risco ocupacionais, o
estudante será capaz de ampliar o horizonte de investigação clínico-diagnóstica dos pacientes, inserindo questionamentos
na anamnese sobre a relação saúde/trabalho e adoecimento.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Clínica Médica Hospitalar: Estuda a etiopatogenia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnósticos diferenciais, métodos
complementares e proposta terapêutica, baseada na epidemiologia clínica e na análise de custo X benefício para o
paciente e a sociedade. Doenças mais prevalentes em pneumologia. Noções básicas das indicações clínicas dos principais
métodos diagnósticos utilizados na investigação das doenças pulmonares. Interpretação das imagens radiológicas do
tórax mais relevantes conforme realidade local. Precauções dependentes de transmissão e uso adequado de EPI.
Medicina Ocupacional: Investiga clinicamente as doenças ocupacionais. Aborda processo saúde-doença e suas relações
com o trabalho. Instrumentos de investigação do nexo ocupacional, inclusive a anamnese ocupacional, fatores de risco
ocupacionais; caracterização da exposição ocupacional, doenças e acidentes relacionados ao trabalho, legislação
trabalhista e previdenciária. Prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e à concessão de benefícios
previdenciários.
Dermatologia: Estudo das dermatoses mais frequentes, achados semiológicos e a correlação clínica patológica. Relação da
pele com as doenças sistêmicas e vice-versa, dentro de uma dermatologia integrativa.
Geriatria: Estudo da etiopatogenia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnósticos diferenciais, métodos complementares e
proposta terapêutica. Epidemiologia clínica de doenças prevalentes em idosos, considerando a análise de custo X
benefício para o paciente e a sociedade. Prevenção e promoção de saúde. Padrões de eficácia e segurança das
intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Intervenções necessárias.
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Clínica Médica Ambulatorial
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Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Aulas expositivas, discussão de casos clínicos, atendimento clínico-ocupacional supervisionado, dinâmicas para
estimulá-los na construção das ações de monitoramento clínico e promoção de saúde, além de Seminários.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Participação nas aulas, assiduidade, pontualidade e relação com os pacientes/trabalhadores.
Apresentação de seminários sobre Patologias do Trabalho (no terceiro e quinto dia de aula)
Prova ao final do módulo.(no quinto dia de aula)

Recursos
Power Point
Lousa

Referências Básicas
Patologia do Trabalho - Ed. Atheneu 3 ed. 2013
Manual do Ministério da Saúde Doenças Relacionadas ao Trabalho 2003

Referências Complementares
Vídeo "Carne e Osso" sobre trabalho em frigoríficos, produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=_X8ALDZH_Dk
1- CORDEIRO, Ricardo; LIMA-FILHO, Euclydes C.; NASCIMENTO, Lilian C. R.. Associação da perda auditiva induzida pelo
ruído com o tempo acumulado de trabalho entre motoristas e cobradores. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 10, n.
2, jun.  1994 .   Disponível em
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1994000200008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em
14  maio  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1994000200008.
2- BRASIL, Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.Ministério do Trabalho. Disponível
em:http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
3-JODAS, Denise Albieri; HADDAD, Maria do Carmo Lourenço. Síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de
um pronto socorro de hospital universitário. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 22, n. 2, p. 192-197,   2009 .   Available
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002009000200012&lng=en&nrm=iso>. access on
14  May  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002009000200012.
4-POPIM, Regina Célia et al . Câncer de pele: uso de medidas preventivas e perfil demográfico de um grupo de risco na
cidade de Botucatu. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 4, p. 1331-1336, Aug.  2008 .   Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000400030&lng=en&nrm=iso>. access on  14
May  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232008000400030.
5-TERRA FILHO, Mário; FREITAS, Jefferson Benedito Pires de; NERY, Luiz Eduardo. Doenças asbesto-relacionadas. J.
bras. pneumol.,  São Paulo ,  v. 32, supl. 2, p. S48-S53, May  2006 .   Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132006000800009&lng=en&nrm=iso>. access on  14
May  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132006000800009.


