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ETEC ANHANQUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Saúde e Segurança do Trabalho 

 Componente Curricular: Prevenção de doenças 
profissionais e do trabalho 

C. H. Semanal: 5.0 

Módulo: 3 

 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

 Manter-se atualizado com relação aos avanços na área de SST.   

 Especificar e dar pareceres sobre equipamentos de proteção individual e coletiva.   

 Promover  campanhas  educativas  através  de  manuais,  cartazes,  publicação  de  materiais  
de segurança,  cursos,  palestras  e  exposições  visando  difundir  as  práticas  de  segurança,  
higiene  e medicina do trabalho.   

 Programar  e  executar  planos  de  prevenção  e  proteção  à  saúde  dos  trabalhadores,  
visando preservar sua integridade física e mental.   

 Planejar a política de saúde e segurança do trabalho.   

 Diagnosticar condições gerais da área de SST.   

 Verificar implementação de ações preventivas e corretivas.   

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

1
 Vide capítulo 3 do Plano de Curso 

 

 

 

Qualificação:  Técnico em segurança do 
trabalho 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho  

Professor: Eduardo Moreno de Paula 

 

 

Eixo Tecnológico: Segurança 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE –2 Semestre/2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 

Analisar e promover ações que visem à 
prevenção e o controle de doenças 
infectocontagiosas e/ ou crônicas.  

 

1 
Relacionar as ações de Saúde e a 
Segurança do Trabalho na empresa.  

1. 
Doenças profissionais:Baropatias;  
Distúrbios da Audição Causados por 
Ruído (PAIRO);Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER);Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT)  

 

2 

Estabelecer a relação entre o trabalho e 
a saúde do trabalhador.  

 

2.1   
Compreender as interfaces entre a 
saúde do trabalhador com o meio 
ambiente.  

 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
Dermatoses do trabalho. 

2.2  Participar ativamente de programas 
preventivos, visando à qualidade de 
vida do trabalhador.  

3. 
Analisar as doenças ocupacionais e suas 
formas de prevenção. 

3.1  Identificar as doenças profissionais e 
as doenças do trabalho.  

 

3. 

 

Distúrbios provocados pela eletricidade. 

3.2 
Aplicar as formas de prevenção para as 
doenças ocupacionais.  

4. Elaborar e implantar com os demais 
profissionais de saúde da empresa um 
sistema de documentação referente à 
Saúde do Trabalhador. 

4.1 
Pesquisar dados estatísticos referentes 
às doenças profissionais e do trabalho 
na empresa. 

 

4. 

 
Doenças ocupacionais causadas por 
temperaturas extremas (exposição ao frio 
e ao calor)  

 4.2 
Fazer a atualização dos sistemas de 
registros sobre a saúde do trabalhador.  

    5. 
Doenças profissionais do sistema 
respiratório: pneumoconiose;silicose; 
antrasilicos; asbestose e neoplasias; 
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pneumopatias causadas por metais 
pesados (siderosilicose, beriliose, 
enfisema do cádmio)  

 

    6. 
Alergias respiratórias de origem 
profissional (asma brônquica alérgica, 
alveolitealérgica extrínseca, bissinose) . 

7. 
Câncer ocupacional . 

8. 
Radiações ionizantes e não ionizantes e 
a saúde do trabalhador  

9. 
Exposição à substâncias tóxicas no 
trabalho:  
chumbo, mercúrio, manganês, benzeno e 
compostos arsenicais e pesticidas. 

10. 
Intoxicações agudas por inseticidas: 
organofosforados e carbamatos e 
organoclorados, herbicidas, raticidas, 
fungicidas e outros . 
 

11. 
Hipertensão, acidente vascular cerebral, 
infarto e angina. 

12. 
Estresse e a saúde do trabalhador . 

13. 
saúde do trabalhador em ambientes 
confinados . 

14. 
Síndrome dos edifícios doentes. 
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III – Plano Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências Procedimentos Didáticos 
Cronograma  

Dia e Mês 

Listar as doenças crônico-
degenerativas comuns nos 
trabalhadores.  

Relacionar os serviços de saúde e 
saúde do trabalhador no município.  

Doenças decorrentes do trabalho:  

Distúrbios da Audição Causados por 
Ruído (PAIRO). 

  

Lesões por Esforços repetitivos (LER). 

Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT).  

1. Aula expositiva e dialogada. 

2. Simulação de situações. 

3. Textos para leitura e discussão. 

4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

21/07 a 04/08 

 Aplicar programas preventivos, com a 
finalidade de informar e esclarecer os 
sintomas e os motivos causais, para 
que as doenças possam ser 
minimizadas ou evitadas em seu início, 
melhorando a qualidade de vida do 
trabalhador.  

 

NR-7 – Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional. 

5. Aula expositiva e dialogada. 

6. Simulação de situações. 

7. Textos para leitura e discussão. 

8. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

11/08 a 08/09 

 Pesquisar dados estatísticos 
referentes a acidentes, absenteísmo e 
a doenças profissionais e do trabalho.  

 

Doenças Ocupacionais:  

Baropatias Profissionais  

Dermatoses do Trabalho  

Distúrbios provocados pela 
eletricidade;  

Doenças ocupacionais causadas por 
temperaturas extremas (exposição ao 
frio exposição ao calor) 

Sistema Respiratório: pneumoconiose, 
silicose, antrasilicose, asbestose, 
neoplasias 

9. Aula expositiva e dialogada. 

10. Simulação de situações. 

11. Textos para leitura e discussão. 

12. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 
15/09 a 13/10 
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 Atualizar os sistemas de registros 
sobre saúde do trabalhador.  

 Monitorar a saúde dos trabalhadores 
para fins de prevenção, por meio de 
programas efetivos de Promoção de 
Saúde no Trabalho.  

NR-7 – Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional. 

13. Aula expositiva e dialogada. 

14. Simulação de situações. 

15. Textos para leitura e discussão. 

16. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

20/10 a 10/11 

Aplicar programas preventivos, com a 
finalidade de informar e esclarecer os 
sintomas e os motivos causais, para 
que as doenças possam ser 
minimizadas ou evitadas em seu início, 
melhorando a qualidade de vida do 
trabalhador.  

Pneumopatias causadas por metais 
pesados (siderosilicose, beriliose, 
enfisema do cádmio).  

Alergias Respiratórias de Origem 
Profissional (asma brônquica alérgica 
profissional, alveolite alérgica 
extrínseca profissional, bissinose).  

Câncer Ocupacional;  

 

17. Aula expositiva e dialogada. 

18. Simulação de situações. 

19. Textos para leitura e discussão. 

20. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

17/11 a 09/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar e promover 
ações que visem à 
prevenção e controle de 
doenças crônico-
degenerativas.  

 

Consegue intervir para 
que ocorra a adequação 
do comportamento dos 
trabalhadores às normas 
de Saúde e Segurança no 
Trabalho 

Trabalho em equipe  com 
os recursos estudados. 

Realização de exercícios 
em sala de aula. 

Pontualidade: na entrega 
de trabalhos, nos 
seminários, etc. 

 

Questionamentos 
pertinentes durante a 
apresentação do conteúdo 
naquele momento. 

Coopera e tem bom 
relacionamento em grupo. 

 

Sintetiza (oral ou escrita) 
da proposta de solução do 
problema que se lhe 
apresenta o momento. Estabelecer relação entre 

o trabalho e a saúde do 
trabalhador e 
compreender as interfaces 
com o meio ambiente.  

Identifica as interferências 
do posto do trabalho, e 
atividades laborais na 
qualidade de vida do 
trabalhadores. 

Identificar as doenças 
profissionais e doenças do 
trabalho.  

 

Consegue identificar as 
Doenças do Trabalho na 
saúde do trabalhador. 

Elaborar e implantar com 
os demais profissionais da 
saúde da empresa um 
sistema de documentação 
referente à Saúde do 
Trabalhador.  

Consegue implantar 
programas de Higiene do 
trabalho 

Investigar as possíveis 
doenças relativas ao 
processo de trabalho, 
sendo elas: doenças do 
trabalho ou doença 
profissional e/ou 
ocupacional 

Identifica as interferências 
do posto do trabalho, e 
atividades laborais na 
qualidade de vida do 
trabalhadores. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Uso de DVDs que dizem respeito às bases tecnológicas que serão abordadas.  

 Apostila elaborada pelo professor. 

 Revista Proteção. 

 Livro de Segurança e Medicina do Trabalho – Ed. Atlas. 

 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

Os alunos com rendimento insatisfatório receberão um acompanhamento diferenciado, 
visando alcançar o rendimento esperado através de trabalhos e exercícios progressivos. 

 
 

VII – Outras Observações / Informações 

Todo trabalho será visando dar subsídios avançados para o desenvolvimento, conhecimento 
e melhoria contínua dos alunos. 

 
 

VIII – Identificação (Nome do Professor) Data 

Eduardo Moreno de Paula  

 

 

IX – Parecer do Coordenador de área 

 
 
O PTD está em conformidade com os padrões da Grade Curricular. 

 
 
 

 
 
 
        _____ / _____ / 2015              
                                    Coordenador de Área 
 
 
 
 

 


