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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
êÕOIGÓ I NÕMÉIJA I NQDEnOIIÁI-ÀÜIÀgÉMÀNÀII I TOTALDEHORAS-AUI,A

DISCIPLINA TEÓRICAS PRATICAS SEMESTRAIS
PTL 5117 .flHTOZO(;/H GE'R,4Z 02 02 72 horas/aula semestrais
Endereço eletrõnico: 1l!!p;#w w:jy:gcs.u l\c: br/patologia
e-mail: Ê!.!@$Dntato.Ll:lb!;:!U
1.1. HORÁRIO

TURNIAS TEÓRICAS TURMAS PRATICAS
2'-feira: 13h30às 15h10(Turmas)-Sala l2' feira: 13h30 às 15h10 (Turma A) - Sala n'l do Lab de

ICCS); Macroscopia do Serviço de Anatomia Patológica - SAP/HU.
2'-feira: 15h10às 17h]0(Turma B)- Sala l2' feira: 15h10 às 17h10 (Turma B) - Sala n'l do Lab de

(CCS); Macroscopia do Serviço de Anatomia Patológica - SAP/HU.
3'-feira: 8h20 às IOh (Turma C) - Sala 926 3'-feira: 8h20 às IOh (Turma C) - Sala n'l do Lab de Macroscopia

'-feira: 08h20 às 10h00 - Sala 907(CCS). do Serviço de Anatomia Patológica - SAP/HU.
Atendimento aos alunos: 3' feira das 13h30 às
1 7h00 -Sala n' 1 0/CCS.

11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
1 . Rodriao Otávio Alves de Lama - rodriuro.al\es.iimt :?itlt\c.t)r
2. Fi] ipe ]van Danie] - ]Ujpçlanidil&ulilç:!y
3. Rogério de Oliveira Gondak - rogério.gol dakrç&uf'sc.br
4. Felipe Perozzo Daltoé - B;lide.dalLoe'aiutkc.{)r

111. PRE-REQUISITO (S)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

1 . CFS 5154 Fisiologia ll
2. MOR 5231 Anatomia Aplicada à Enfermagem
3. MOR 5315 Histologia

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUA!!(!» A DISCIPLINA E OFERECIDA
l .Enfermagem
V. EMENTA
Generalidades sobre Patologia: conceito saúde/doença. Os grandes processos mórbidos (alterações celulares e

\tracelulares, distúrbios vasculares, processo irlfll1111tório, d stúrbios de crescimento (;.ç!!fl:renc ação)
VI. OBJETIVOS
(}!!iglive..11ig!.al Ao fim do programa, o aluno deverá ser capaz de conhecer, compreender e interpretar os grandes
processos mórbidos. extrapolando os conceitos assimilados para situações práticas comuns à Enfermagem visando à
sol uçào de problemas.
Obietivos específicos:

Propor um diagnóstico, conceituar e descrever morfologicamente as lesões em seus aspectos morfológicos
lnícroscópicos e macroscópicos (peso, coloração. consistência. forma. local ização anatómica).
Identificar os processos mórbidos a partir da correlação anatomocl mica.
Identificar as alterações de normalidade. estabelecendo a aplicabilidade prática do conhecimento teórico.
Estimular o emprego de expressões e o domínio das terminologias utilizadas na descrição das lesões, de sua
patogenia e etiologia.
Correlacionar os conteúdos de patologi

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico:
UNIDADE 1: Manifestações celulares à agressão: adaptações e lesões, calciflcações9 acúmulos e pigmentos.
l . Introdução à Patologia:

1 . 1 . Conceito de Patologia, PalgbgjggÊlal e Especial
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L21)rocesso saúde/doença. Divisão de Patologia.
1 .3. Os grandes processos mórbidos e suas enter-relações.
1 .4. Posição da Patologia como campo de conhecimento, como área de diagnóstico complementar e sua relação com o

ensino da Enfermagem.
2. Manifestações celulares à agressão:

2. 1 . As causas das lesões celulares e sua classitlcação.
2.2. Os fenómenos da adaptação celular.
2.3. Tipos comuns de adaptação: atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia.
2.4. Relação das adaptações com alterações do crescimento e da diferenciação: displasia e câncer.
2.5. Conceito de reversibilidade e irreversibilidade: morte celular, morte do indivíduo.
2.6. Fatores que modulam a gravidade da lesão.
2.7. Patogenia e morfologia da lesão celular.
2.8. Patogenia e morfologia das necroses de coagulação, liquefação, caseíficação, gomosa, gordurosa.
2.9. Evolução, consequências.

3. Pi gmentos:
3. 1 . Pigmentos endógenos: derivados da hemoglobina, lípofuscina e melanina.
3.2. Pigmentos exógenos: carvão, sílica. ferro, asbesto.

4. Calcificações:
4. 1 . Tipos: distrófica e metastática.
4.2. Patogenia e morfologia.

UNIDADE 11: Processo Inflamatório.
1 . Histórico. Generalidades. Terminologia. Conceito.
2. Meio de agressão dos agentes vivos.
3. Fenómenos básicos da inflamação
4. Mediadores químicos e sua ação.
5. Fase vascular exsudativa.
6. Função das células no P.l.
7. Classificação das inflamações: agudas e crónicas. Sedosa, flbrinosa, purulenta, hemorrágica.
8. Inflamação granulomatosa. Granulomas. [nacro e microscopia. Evolução. Patogênese.
9. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I' e 2' intenção.
1 0. Modificação do processo inflamatório.
1 1 . Complicações da resposta inflamatória/reparativa.
UNIDADE 111: Distúrbios hemodinâmicos e doença tromboembólica.
1 . Hioeremia e congestão.

1 . 1 . Conceitos.
1 .2. Etiologia.
1 .3. Patogenia.
1 .4. Significado clínico; relação com edema.

2. Hemorragias:
9 1 Ftinjnaiâ
2.2. Patogenia.
2.3.Terminologia relacionadas.
2.4. Consequências, modulação.

3. Edema:
3. 1 . Distribuição de água corporal.
3.2. Conceito, tipos, terminologia.
3.3. Distinção entre transudato e exsudato.
3.4. Patogenia.

3.4. 1 . Edema por aumento da pressão hidrostática (Ph).
3.4.2. Edema por diminuição da pressão oncótica.
3.4.3. Edema por obstrução linfática.
3.4.4. Edema por fatores intersticiais.
3.4.5. Causas clínicas de edema generalizado: insuficiência cardíaca direita, pericardite. desnutrição. enteropatias

outros.
3.4.6. Causas clínicas de edema localizado ou segmentar: obstrução venosa, aumento da permeabilidade,

obstrução linfática.
4. Trombose:



4. 1 . Conceito de trombo e de trombose.

4.2. Etiologia: lesão endotelial. alterações do fluxo e alterações da composição sanguínea.
4.3. Trombose por lesão endotelial.
4.4. Trombose por alterações de fluxo.
4.5. Trombose por alterações da composição sanguínea.
4.6. Morfologia dos trombas: tipos de coloração e relação com a parede, "vegetações"
4.7. Diferenças entre trombo e coágulo "post-mortem
4.8. Evolução.
4.9. Consequências.

5. Embolsa:
5.1 . Conceito de êmbolo e de embolsa.
5.2. Tipos e frequência dos êmbolos.
5.3. Tipos de embolsa.
5.4. Embolsa pulmonar: origem dos êmbolos, consequências e evolução.
5.5. Embolsa sistémica: origem, consequências e evolução.
5.6. Embolsa aérea e gasosa: Patogenia e manifestações.

6. lsauetnia e enfarte (infarto
6.1. Conceito de ísquemia; isquemia funcional.
6.2. Enfarte: Conceito e causas.

6.2. 1 . Tipos de enfarte: ent'arte isquêmico e hemorrágico. séptico e asséptico. características e patogenia.
6.2.2. Morfologia. evolução.

6.3. Favores que modulam as consequências da isquemia.
UNIDADE IV: Distúrbios do crescimento e da diferenciação.
1 . Hipertrofias: Patogênese. Morfologia. Consequências.
2. Híperplasia: Patogênese. Morfologia. Consequências.
3. Atrofia, hípoplasias. aplasias. agenesias.
4. Metaplasia: Conceito. Patogênese. Consequências.
5. Displasia: Conceito. Morfologia. Consequências. Evolução.
6. Lesões cancerizáveis.
7. Neoplasias:

7. 1 . Generalidades: Importância. Conceito. Nomenclatura e classificação.
7.2. Características das neoplasias. Critérios para distinguir neoplasías benignas e malignas: diferenciação e anaplasia.

Velocidade de crescimento. Modo de crescimento. Disseminação.
7.3. Metástase.

7.4. Consequências locais e gerais dos tumores.
7.5. Gradação e estadiamento geral dos cânceres.
7.6. Carcinogênese química. física. biológica.

Conteúdo Prático

(

\ l.UNIDADE 1: Lesão e Adaptação.
1 . 1 . Morfologia da lesão reversível (microscopia, macroscopia).
1 .2. Morfologia da célula morta(micro e macroscopia).
1 .3. Tipos de necrose: liquefação. coagulação, caseosa, gordurosa.
1 .4. Morfologia das cala ílcações/pígnlentações.
1 .5. Estudo de casos clínicos: esteatose. cirrose. aterosclerose. necrose. calcificações, pigmentação.

2. UNIDADE 11: Processo Inflamatório
2. 1 . Células do Pl: morfologia e função. Leucograma.
2.2. Tipos de Inflamação: morfologia e quadros clínicos
2.3. Aspectos microscópicos e macroscópicos da regeneração e da cicatrização por I' e 2' intenção
2.4. Estudo de casos clínicos de PI agudo e crónico

3. UNIDADE 111: Distúrbios circulatórios e hemodinâmicos.
3. 1 . Congestão: Morfologia: forma aguda e crónica. Estudo de casos: insuficiência cardíaca congestiva, cor

pz///mono/e, congestão pulmonar.
3.2. Hemorragia: Estudo de caso. Terminologia.
3.3. Edema: Morfologia. Correlação clínica. Estudo de casos: edema pulmonar, edema subcutâneo, edema

generalizado. Manifestações clínicas.
3.4. Embolias: Casos clínicos: Trg



sos. Correlações clínicas.
Casos clínicos: trombose venosa profunda, trombose arterial e cardíaca. . . . .

3.6. lsquemia e Infarto: Morfologia: infarto hemorrágico e isquêmico. Casos clínicos: angina do peito. infarto do
miocárdio, AVC, infarto intestinal.

4. UNIDADE ]V: Distúrbios do crescimento e da diferenciação
4. 1 . Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Aspectos morfológicos.
4.2. Displasia: morfologia. Estudo de caso: colpocitologia esfoliativa, infecção por HPV interpretação do exame de

Papanicolau.
4.3. Neoplasias: Microscopia da cél ula cancerosa. Características diferenciais das neoplasias: aspectos morfológicos

das benignas e malignas. Gradação e estadiamento. Diferenciação e anaplasia. Metástases. Casos clínicos: câncer
de mama, pulmão, intestino, colo de útero, ó!!Êg=.pg!$

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
stimulará e leitura prévia do tópico e a participação dos

alunos mediante discussão orientada.
2. Aulas práticas de macroscopia, em grupos, com espécimes anatómicos, em que os alunos procurarão desenvolver a

capacidade de trabalho em equipe e a solução de problemas. Salienta-se que é
longas. com identifiç4çãQ durante todas as aulas práticas.

3. Não será permitida a utilizo

ij:iÍlili:liÍ';i;iÕiiitãg il
LAMINAS UiÀnAS EM
caso sela identificado alg

4. Utilização de casos clínicos com aplicação prática dos tópicos teóricos.
5. Trabalhos em pequenos grupos com posterior discussão.

CLÍNICOS UTILIZADOS EM AULA PRATICA.
6. Será util i zada a pl ataforma À/ood/e (ll!!i!;//111ílç2ç!!g:l1lbS;:bl) para apoio às atividades presencial s:

Os alunos deverão insQljr uma f.oto e informações de identificação e endereço no Mbod/e. :AlrayÉã..ílÊ!!a
lataforma serão feitos os CQp!

cada estudante aos conteúd .
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Em todas as au as praticas serão realizadas atividades de discussão e debates de casos clínicos que estimulem o aluno

reconhecer as lesões macro e microscópicas. Será cobrada a participação dos mesmos ao final das práticas para
complementação do estudo e sedimentação do conhecimento.
- AVALIACÕES TEÓRICAS (AV) ACumuLATlyB:S:
Ay!: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade l e Tl;
Ay2: prova teórica sobre o conteúdo das Unidades 1, 11 e lll;
Ay3: prova teórica sobre as Unidades 1, 11 111 e IV;
Ây4: prova prática envolvendo todas as atividades práticas do semestre.

AVALIACÂO PRATICA (AP);
Cada aluno será avaliado obedecendo a critérios pré-definidos e padronizados. em cada dia de aula prática. de acordo
com o que segue:
1. Pontualidade. assiduidade. comportamento, iniciativa e capacidade de trabalho em grupo;
2. Conhecimento técnico e científico;
3. Aplicação do conteúdo teórico aos casos clínicos, peças e lâminas histopatológicas apresentadas;
4. Estudo das lâminas histopatológicas;
5. Responsabilidade com os equipamentos e ambiente de estudo.
Como as atividades práticas não podem ser repetidas, o aluno que faltar a uma destas atividades sem justificativa médica
ou jurídica receberá nota 0,00 (zero) naquele dia.
- A nota final será calculada da seguinte maneira:
Nota t[i a] = 1 \,]]:11)1.\: ,\V]+ ,\\'2 '- .\\:3 + .\V4} *. 0.8 + { \]l=,[)1.'\ ,:\i) x 0.2)

- O aluno deverá obter nota mínima de aprovação - 6.0 (seis).
A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser

atingidos conj tmtamente.
reprovado o aluno que não comparece
rofess.

)

)



X. NOVA AVALiACAO
1. Conforme o art. 74 da Resolução n' 01 7/CUn/97. "0 aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado,

deixar de realizar as avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do
Departamento de Patologia, ao qual a disciplina pertence, dentro de três (3) dias úteis". Se autorizado pelo
Departamento a avaliação será realizada ao final do semestre letivo, abrangendo !g!!g conteúdo ministrado na
disciplina. conforme data prevista no cronograma.

2. Juntamente com o pedido de nova avaliação deverá ser anexado o atestado médico. As avaliações substitutas poderão
ser na forma oral ou escrita.

3.Também em conformidade com a legislação vigente (Resolução 017/Cun/97 em seu $ 2' do Art. 70 ) e decisão do
Colegiado do Departamento de Patologia. não haverá nova avaliação para recuperação de nota final.

X[. CRONOGRAMA TEO]UCO

MARCO
1 4/03 (seg)

DATA ASSUNTO
UNIDADE 1 - Agressão/Adaptação/Mlorte celular (Prof. Rodrigo)

Apresentação do Plano de Ensino, informações gerais. Noções gerais sobre Patologia. Processo
saúde/doença. Manifestações celulares à agressão/lesão
- Apresentação do Plano de Ensino, informações gerais. Noções gerais sobre Patologia. Processo
saúde/doença. Manifestações cel ulares à agressão/lesão
- Adaptações. Mecanismos das lesões.
PRATICA l
PRATICA l
i. !: !A l){)-Sexta-lbii'í} Siliiti}

Alterações celulares reversíveis. Neuroses
- Alterações celulares reversíveis. Necroses

1 5/03 (ter)

1 8/03 (sex)
21/03 (seg)
22/03 (ter)
:lS/{}3 { scx
28/03 (seg)
29/03 (ter)
ABRIL

0 1 /04 (sex)
04/04 (seg)
05/04 (ter)

- Necroses/A poptose
Pigmentos endógenos e exógenos. Calcificações

- Pigmentos endógenos e exógenos. Calcificações
UNIDADE ll - Processo inflamatório (Prof. Rodrigo)
- Processo inflamatório 1 : Considerações gerais, inflamação aguda e células.
PRATICA ll
PRATICA ll
- Processo inflamatório 11: Mediadores e padrões de inflamação.
PRATICA l
PRATICA l
1)1/\ N.,Â.o [ ,:']'] ]\''o (:]- '] ]l'ilLJC'ntCS)

Processo inflamatório lll: Inflamação crónica/granulomatosa/ Reparação
Processo inflamatório lll: Inflamação crónica/granulomatosa/ Reparação
Edema./Hemorragia/Diáteses

UNIDADE 111 - Distúrbios hídricos e hemodinâmlços (Prol: Rodrigo
PRATICA ll
PRATICA ll
1" .VÇ//\.L}.A(l .:\{) - {iNlf AÍ)ES ! c ií

Hiperemia/C ingestão
- Hiperemia/Congestão

T rombosc/Embolsa
PRATICA l
PRATICA l

Aterosclerose
lsquemia/ in fa rto
lsquemia/ in fa rto

1)1 \ N.'\( ) i.l-l i'l\'o(26-('ollnis( llristi)
PRATICA ll
PRATICA ll
UNIDADE lv - Di$ (Ere11.Begrlga

2" .AVAL.1.4(l .;io -- {iX11)41)1:: [. ii, iii
menclatura

08/04 (sex)
11/04 (seg)
12/04 (ter)
1 5/04 (sex)
18/04 (seg)
19/04 (ter)
:=/'{)4 { sc}.}
25/04 (seg)
26/04 (ter)
29/04 (sex)

MAIO
02/05 (seg)
03/05 (ter)
e}6/i$3 (scx }
09/05 (seg)
1 0/05 (ter)
1 3/05 (sex)
16/05 (seg)
17/05 (ter)
20/05 (sex)
23/05 (seg)
24/05 (ter)

) (scx >

30/05 (seg)
31/05 (ter)
JUNHO

É}.3/i)f) {sex}
06/06 (seg)



07/06 (ter)
1 0/06 (sex)
1 3/06 ( seg)
14/06 (ter)
1 7/06 (sex)
20/06 (seg)
21/06 (ter)
24/06 (sex)
27/06 (seg)
28/06 (ter)
JULHO

(}1/{}7 {sc).) 3" .4'ç'.ALI..\Ç.ÂO - I'lirfc Tc(}riclt l. ll. lll. l\;
04/07(seg) ESTUDO LIVRE(Museu)
05/07(ter) ESTUDO LIVRE(Museu)
í}8/{)7 {scx) ..i.\ lti:lq:ãn: SI.:(;t-í N 11}.â. (ltl ,'\ }'l..i.l).â.
l t/i)7 (se'g) - -í" ,'\'ç;,â.l ,l..$.Ç:.110 - 1':!i'tc I'i':ttic t (lodos os contcü(tos pt':ilicos)
t2/(}7(tcr) - -1" .4\;AI,14Ç'AO - I':late }'iática (tudo s os col teúíit)s práticos)
15/07 (sex) 1 - ESTUDO LIVRE
18/07(seg) 1 - ESTUDO LIVRE
19/07 (ter) 1 - ESTUDO LIVRE
23/07 ísex) - Divulgação Final das Notas

XI. CRONOGRA!\IA PRATICO
DATA

MARCO
21 /03 (seg) -A
21 /03 (seg) -B
22/03 (ter) -C

ABRIL
1 1 /04 (seg) -A
1 1 /04 (seg) -B
1 2/04 (ter) -C

gerais, nomenclatura

- Neoplasia: Biologia Tumoral - diferenciação/anaplasia, taxa de crescimento
Carcinoeênese. Bases moleculares do câncer
Carcinogênese. Bases moleculares do câncer

- Estadiamento/Etiocarcinogênese
PRATICA l
PRATICA l
- Síndrome Paraneoplásica
PRATICA ll
PRATICA ll

invasão e metástases/

ASSUNTO

UNIDADILj - Professores: Rodrigo e Felipe Perozzo.
- Visita ao SAP e museu. Manifestações celulares à agressão l
- Visita ao SAP e museu. Manifestações celulares à agressão l
- Visita ao SAP e museu. Manifestações celulares à agressão l

- Manifestações celulares à agressão ll
- Manifestações celulares à agressão ll
- Manifestações celulares à agressão ll
UNIDADE! ll - Prof'essores: Rodrigo e Felipe Perozzo.
- Processo Inflamatório l
- Processo Inflamatório l
- Processo Inflamatório l

1 8/04 (seg) -A
1 8/04 (seg) -B
1 9/04 (ter) -C

MAIO
02/05 (seg) -A
02/05 (seg) -B
03/05 (ter) -C

f)/ #$ {$cx)

- Processo Inflamatório ll
- Processo Inflamatório ll
- Processo Inflamatório ll

.Â.'Ç''ALIAM'ÃO -- tíNll)AI)i' S lc ll
UNIDADE 111 - Professores: Rodrigo e Filipe Daniel.
- Distúrbios hemodinâmicos l
- Distúrbios hemodínâmicos l
- Distúrbios hemodinâmicos l
- Distúrbios hemodinâmicos ll

Distúrbios hemodinâmicos ll
Distúrbios hemodinâmicos ll

UN! 11:4]111 .!y - Professores: Rodrigo e Rogério.
2" .A\.'.&l,l/\('.Â{) . [jNÍi}.4})}: 1, ÍÍ, ii}

- Distúrbios do crescimento e da diferenciação l
- Distúrbios do crescimento e da diferenciação l
- Distúrbios do crescimento e da diferenciação l
- Distúrbios do crescimento e da diferenciação ll

Distúrbios do crescimento e da diferenciação ll
- Distúrbios do crescimento e da diferenciação ll

}

1 6/05 (seg) -A
16/05 (seg) -B
1 7/05 (ter) -C

30/05 (seg) -A
30/05 ( seg) -B
3 1 /05 (ter) -C

.JUNHO
S/{#ÍI {sc\}

20/06 (seg) -A
20/06 (seg) -B
21/06 (ter) -C
27/06 ( seg) -A
27/06 (seg) -B
28/06 (ter) -C



JULHO
1)1/(}7(scx) l-3" .4\.'.41.1A(. ,4o'!'1':o111(..4 - tjN11).4])}':S l, ll, !11c l\'

04/07 (seg) -A ESTUDO LIVRE (Museu)
04/07(seg) -B ESTUDO LIVRE(Museu)
05/07 (ter) -C ESTUDO LIVRE (Museu)
e}8,'1}7 (su.) 4vnÊi:tÇ'ão: SI.(;ljN1).4 C't1.41\i.\1).4

1 1/07 (scg} -.q. 1 - 3" .\\',-\l,},\(I','\o - I'arlc' I'rátic:t (lodo)s os cnítlct (io rlráticos)
11/{)7(scg) -13 1- 3" .:tV.aLiA(1',4o - !';arte I'r:\tic;l {todus os col lciltlos pr:lticl)s)
12/{)7(tt'r) -(. 1- 3" ,\V..\l,l/\(,l.A.O - }):trio I'r:iticil (lodos os c(ll tcúdos ptíiiictls
23/07 (sex) LDivulgação Final das Notam

XII. BIBLIOGliAFIA BÁSICA
l.BRASILEIRO F'. G et al. Bogliolo. Patologia. 8' ed. Río de Janeiro: Guanabara Koogan, 201 1 (Biblioteca Central:

1 1 exemplares e Biblioteca Setorial da Medicina: 1 3 exemplares).
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