
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Saúde do Trabalhador 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

Período: 4º 

CARGA HORÁRIA:  80h     

DOCENTE RESPONSÁVEL: Prof. Msc. Lavoisier Morais de Medeiros 

EMENTA 

Bases históricas da saúde do trabalhador. Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Doenças 
ocupacionais causadas por agentes Físicos, Químicos e Ergonômicos. Prevenção de acidentes de trabalho 
e doenças ocupacionais. Aspectos epidemiológicos das doenças do trabalho. 

OBJETIVOS 

Geral 
 
Proporcionar ao aluno o conhecimento do risco de adoecimento provocado pela exposição ocupacional 
aos agentes químicos, físicos e ergonômicos para compreensão e prevenção de doenças ocasionadas 
no/pelo ambiente laboral. 
 
Específicos 
 
Identificar as principais formas de doenças no ambiente de trabalho; 
Conhecer as relações entre meio ambiente e o processo saúde-doença. 
Estabelecer relação entre processo de trabalho, ambiente de trabalho e a saúde dos trabalhadores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 

 
 
UNIDADE I 
 

Introdução ao estudo das 
doenças ocupacionais; História 
das doenças ocupacionais no 
Brasil e no mundo; Doenças 
ocupacionais por exposição ao 
agente físico: Calor, Frio, 
Umidade, Radiação, Pressões 
anormais, Ruído e Vibrações. 
Medidas de controle a exposição 
a agentes físicos. 
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UNIDADE II 

Doenças Ocupacionais por 
exposição ao agente químico, 
Definição do agente químico e 
vias de absorção, Doenças 
causadas por gases e vapores, 
Pneumoconioses, Doenças 
causadas por metais pesados, 
Dermatoses ocupacionais, 
Doenças causadas por 
agrotóxicos, Medidas de controle 
dos agentes químicos. 
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UNIDADE III 

Doenças ocupacionais por 
exposição ao agente ergonômico: 
LER/DORT,  Risco ergonômico 
dos trabalhos em turnos e 
noturnos: Ciclo sono/vigília, 
Síndrome de burnout. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Para a disciplina são utilizadas diversas técnicas de ensino-aprendizagem que se alternam em função do 
assunto tratado na aula. O professor é tido como um orientador dos alunos e não como um expositor 
permanente da matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus conteúdos traz resultados bem 
menores ao aprendizado do que a discussão destes. Portanto, será utilizado: 
Exposições dialogadas; 
Estudos Dirigidos; 
Seminários; 
Aplicação de trabalhos em grupo; 
Leitura de artigos Científicos 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Frequência e assiduidade; 
Estudos dirigidos; 
Avaliação escritas (Provas) 
Seminários 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para operacionalização das atividades, serão necessários os seguintes recursos: 
Projetor de multimídia; 
Lousa, pincel marcador, esponja; 
Textos xerocopiados e digitados, etc. 
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