
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
Processo saúde, doença e trabalho
Fatores de risco relacionados ao trabalho
Investigação da relação saúde e trabalho
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

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, apresentação de Seminários pelos
alunos

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

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

A partir do estudo dos principais agravos relacionados ao trabalho 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
Estudo e vivência em áreas específicas da prática clínica relevantes para a formação generalista. Investiga clinicamente as
doenças ocupacionais e acidentes relacionados ao trabalho, legislação trabalhista e previdenciária. Prevenção de
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e concessão de benefícios previdenciários. Epidemiologia e clínica de
doenças prevalentes em idosos, e principais intervenções, 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. Estudo da propedêutica aplicada em oftalmologia e as principais e mais frequentes doenças oculares.
Aborda noções de urgência e prevenção da cegueira.
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Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Participação nas aulas, assiduidade, pontualidade e relação com os pacientes/trabalhadores.
Apresentação de seminários sobre Patologias do Trabalho
Prova ao final do módulo

Recursos
Computador
Projetor
Lousa
Caixa de som
Maca
Biombo
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