
MÉDICO - ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO 
 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir curso superior em Medicina, registro no Conselho competente. Lei nº 3.268, de 
30 de setembro de 1957 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras 
providências. Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, aprova o regulamento do 
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina a que se refere à Lei nº 3.268/57. 
 
Descrição sumária do cargo: 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da 
área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
 
Conteúdo Programático: 
1. Noções gerais de medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Sistemas 
imunitários e suas doenças. 1.4 Moléstias infecciosas. 1.5 Sistema nervoso e suas 
doenças. 1.6 Sistema respiratório e suas doenças. 1.7 Sistema cardiovascular e suas 
doenças. 1.8 Sistema genitourinário e suas doenças. 1.9 Sistema digestivo e suas 
doenças. 1.10 Doenças hematológicas e hematopoiéticas. 1.11 Ortopedia e 
traumatologia. 1.12 Distúrbios nutricionais. 1.13 Metabolismo e suas doenças. 1.14 
Sistema endócrino e suas doenças. 1.15 Genética e noções de doenças hereditárias. 1.16 
Dermatologia. 1.17 Psiquismo e suas doenças. 2. Saúde do trabalhador. 2.1 Noções de 
estatística em medicina do trabalho. 2.2 Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 
2.3 Noções de saneamento ambiental. 2.4 Noções de legislação acidentária. 2.5 Noções 
de legislação de saúde e segurança do trabalho. 2.6 Previdência Social: funcionamento e 
legislação. 2.7 Noções de fisiologia do trabalho (visão, audição, metabolismo e 
alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular). 2.8 Noções de 
atividade e carga de trabalho. 2.9 Noções de atividade física e riscos à saúde. 2.10 
Trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde. 2.11 Trabalho noturno e em turnos: 
riscos à saúde, noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 
2.12 Agentes físicos e riscos à saúde. 2.13 Agentes químicos e riscos à saúde. 2.14 
Noções de toxicologia. 2.15 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho (inclusive 
com relação ao álcool e às drogas). 2.16 Doenças profissionais e doenças ligadas ao 
trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais, câncer de pele, surdez, hepatopatias, 
nefropatias, doenças do aparelho ósteo-articular, doenças infecciosas, doenças cardio-
circulatórias, hematopatias, entre outras). 2.17 Riscos ligados a setores de atividade com 
especial atenção à condução de veículos. 2.18 Noções de avaliação e controle dos riscos 
ligados ao ambiente de trabalho. 2.19 Noções de acompanhamento médico de por- 
tadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 2.20 Noções de funcionamento de 
um serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas. 2.21 Noções de 
ergonomia e melhoria das condições de trabalho. 2.22 Conhecimento sobre etiologia das 
DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de trabalho. 
 


