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1.1. HORÁRIO % w.
TURMAS TEÓRICAS

2' feira: ]3h30 às 15h10 (TiiiÚã
(ccs);

2' feira: 16h20 às 18h00 (Turma B) - Sala
(ccs);

6' feira: 08h20 às 10h00 - Sala (CCS).
Atendimento aos alunos: 3' feira das 13h30 às
17h00 -Sala n' 14/CCS.
n. PKorEssoR(xs)MiNISTiiANTE(s)

1 . Rodrigo Otávio Alvos de Lama - rodrigo.alves.cima(@ufsc.bi:
2. Filipe lvan Daniel lf!!j12ç:íhHi91(@ufsc.br
3. Fel ipe Perozzo Daltoé -- :lê!!pQ:dê!!gç(ã2ufsc.b]
4. PROFESSOR A CONTRATAR

m:pKE-KEQUi$!TO (s)
CÓDIGO l NOME DA DISCIPLINA

1. CFS 5145 l Fisiologia Humana
2. MOR 5230 Anatomia Aplicada à Enfermagem
3. MOR 5316 l Histologia Aplicada à Enfermagem

[V. CU]]SOÍn1:4j}4 O(S) QUAL(]S) A D]SC]PnNA É OFERECEOA
1. Enfermagem
V. EMENTA

TURMAS pnÁTlcÀg
2' feira: 13h30 às 15h]0 (Turma A) - Sala n'l do Lab

Macroscopia do Serviço de Anatomia Patológica - SAP/HU.
2' feira: 16h20 às 18h00 (Turma B) - Sala n'l do Lab

Macroscopia do Serviço de Anatomia Patológica - SAP/HU.
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General idades sobre Patologia: conceito saúde/doença. Os grandes processos mórbidos (alterações celulares e
b$ de crescimento e diferenciação).

VI. 0BJETIVOS l {;.:,;l':T'l!:.l ;;:l:j:$í$;:;f;ib?. ,;. .}11g##:: g$i%%êii;$ k4::# %#ÊIF

Objetivo Geral: Ao fim do programa, o aluno deverá ser capaz de conhecer, compreender e interpiétaf oli granãe{
processos mórbidos, extrapolando os conceitos assimilados para situações práticas comuns à Enfermagem visando à
solução de problemas.

(

Obietivos específicos:
1. Propor um diagnóstico, conceituar e descrever mor6ologicamente as lesões em seus aspectos morfológicos

microscópicos e macroscópicos (peso, coloração, consistência, forma, localização anatómica).
2. Identificar os processos mórbidos a partir da correlação anatomoclínica.
3. Identificar as alterações de normalidade, estabelecendo a aplicabilidade prática do conhecimento teórico.
4. Estimular o emprego de expressões e o domínio das terminologias utilizadas na descrição das lesões, de sua

patogenia e etiologia.
5. Correlacionar os conteúdos de patologia com as ocorrências clínicas vivenciadas na orática.

vn. coNTEúdo piiõGnÂMÁTICO$\l:# ãg$:$$&?$:
Conteúdo Teórico:
UNIDADE 1: Manifestações celulares à agressão: adaptações e lesões, calcificações, acúmulos e pigmentos.
l . Introdução à Patologia:

1 . 1 . Conceito de Patologia, Patologia Geral e Especial.
1 .2. Processo saúde/doença: Pjyjsão de Patologia.



}

, como área de diagnóstico complementar e sua relação com
o ensino da Enfermagem.

2. Manifestaçõçg.çglylêlçâ.à:.êgEç$$ã9:
2.1 . As causas das lesões celulares e sua classificação.

{: ?;='m:lw=:m. HgEER:lili i: :;:,..;«"
2.6. Fatores que modulam a gravidade da lesão.

2.7. Patogenia e morfologia das esaooseslar.coagulação, liquefação, caseificação, gomosa, gordurosa.
2.g. Evolução, conseqüências.

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

4. Calcificaçõç$:
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.

l :lHUE;l:n "-s'=.:::!z:n=;::"
1 0. Modificação do processo inflamatório.
1 1 . Complicações da r
UNIDADE Hl: Distúrbios hemodinâmicos e doença tromboembólica.
1 . HiDerç!!!jg:.ç..ç9Dgg$!ãQ.

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

2. Hemorragias:
2.1 . Etiologia.
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 jbtores intersticiais. generalizado: insuficiência cardíaca direita,

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.

)
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pericardite, desnutrição,



4.2. Etiologia: lesão endotelial, alterações do fluxo e alterações da composição sanguínea.
4.3. Trombose por lesão endotelíal.
4.4. Trombose por alterações de fluxo.
4.5. Trombose por alterações da composição sanguínea.
4.6. Morfologia dos trombos: 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 embolia.
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 sístêlníca: origem, consequências e evolução.
5.6. Embolsa aérea e gasosa: Patogenía e manifestações.

6. lsauemia e enfarte (infarto);
6.] . Conceito de isquemia; isquemia funcional.
6.2. Enfarte: Conceito e causas.

6.2. ] . Tipos de enfarte: enfarte isquêmico e hemorrágico, séptico e asséptico, características e patogenia.
6.2.2. Morfologia, evolução.

6.3. Fatores que modulam as consequências da ísquemia.
UNIDADE IV: Distúrbios do crescimento e da diferenciação.
1 . Hipertrofías: Patogênese. Morfologia. Consequências.
2. Hiperplasia: Patogênese. Morfologia. Consequências.
3. Atrofia, hipoplasias, aplasias, agenesias.
4. Metaplasia: Conceito. Patogênese. Consequências.
5. Dísplasia: Conceito. Morfologia. Consequências. Evolução.
6. Lesões cancerizáveis.
7. Neolasias:

7, 1 . General idades: Importância. Conceito. Nomenclatura e classificação.
7.2. Características das neoplasias. Critérios para distinguir neoplasias benignas e malignas: diferenciação

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.
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( 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 neurose: liquefação, coagulação, caseosa, gordurosa.
1 .4. Morfologia das calcificações/pigmentações.
1 .5. Estudo de casos clínicos: esteatose, cirrose, aterosclerose, neurose, calcificações, pigmentação.

2. UNIDADE 11: Processo Inflamatório
2.1 . Células no Pl: morfologia e função. Leucograma.
2.2. Tipos de Inflamação: morfologia e quadros clínicos
2.3. Aspectos microscópicos e macroscópicos da regenemção e da cicatrização por I' e 2' intenção
2.4. Estudo de casos clínicos de PI agudo e crónico

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

pulmonale, congestão pulmonar.
3.2.Hemorragia:Estudodecaso.Terminologia. . . . . ..
3.3. Edema Morfologia. Correlação clínica. Estudo de casos: edema pulmonar, edema subcutâneo, edema

general azado. Manifestações clínicas.
3.4. Embolias: Casos clínicos: Tromboembolia pulmonar e sistêmica. Embolsa gordurosa. Embolsa aérea
3.5. Tromba
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3.6. lsquemia e Infarto: Morfologia: infârto hemorrágico e ísquêmico. Casos clínicos: angina ao perto, imarLU uu
miocárdio, AVC, infãJto intestinal.

4. IJNIDADE IV: Distúrbios do crescimento e da diferenciação
4.1. Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Aspectos morfológicos. . . -....:- '- -...--- J.
4.2. Dísplasia: morfologia. Estudo de caso: colpocitologia estóliativa, infecção por nrv, lnterprçtaç u uu ÇÀaiiiç uç

':=s=âvu:=:'g ;l::urosa. Características diferenciais das neoplasias: aspectos morfológicos
diamento. Diferenciação e anaplasia. Metástases. Casos clínicos: câncer

de mama, pulmão, intç

' â ulas -ráticas de macros amónia, em grupos com espécimes anatómicos, em que os alunos procurarão desenvolver a
z. nula capacidade de trabaUlo em equipe e solução de problemas. Salienta-se que é

3. NÃ
TEÓRICAS E PRATICAS

4. Utilização de casos clínicos com aplicação prática dos tópicos teóricos.
5. Trabalhos em pequenos grupos com posterior apresentação na forma de seminários.

feitos os contato!;
conteúdos inserid
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

latóriosourealizadostrabalhos(estudos dirigidos).. . . .
. Trabalhos realizados em sala de aula serão computador juntamente com as notas dos relatórios. Durante cada aula
teórica/prática EQdÊrãe ser realizados avaliações parciais, $Ên..êliia.ETÉxie, sobre o conteúdo a ser ministrado
na sequência ou sobre assuntos já apresentados, motivo pelo qual os alunos deverão ler previamente o conteúdo
referente a cada aula.
- A disciplina realizará as seguintes avaliações:
4:y.l: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade l e ll;
a:y2: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade lll;
AV3: será composta por duas partes: a) primeira prova teórica sobre a Unidade IV (70% da nota da AV3) e b) prova
prática envolvendo todas as atividades práticas do semestre (30% da nota da AV3);
AV4: a média dos relatórios/estudos dirigidos (80% da AV4) mais média das avaliações parciais (20% da AV4)
- A nota final será calculada da seguinte maneira:
Nota final = :Ayl=E.:ây2..:L:Ay3..:1:Alva

)

)

- O aluno deverá obter nota mínima de aprovação - 6,0 (seis).
- A verificação do rendimento do aluno compreenderá sequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser
atingidos conjuntamente.
reprovado o aluno

rofessor ou via Mood! .
O.BSJ: Nas aulas práticas serão observadas e avaliadas a assiduidade, pontualidade, capacidade de trabalho em
grupo verificação teórico prática da equipe e desempenho individual e do grupo quanto ao preenchimento do
relatório ou trabalhos, utilização de bibliografia e manuseio dos espécimes patológicos.
OBS 2: Não será atribuída nota ao aluno que não comparecer às aulas em que as avaliações parciais forem
rea ízadas, e nota zero (0) qg$

X. NOVA AVALIAÇÃO
Cona)rme o art. '74 da Resolução n' 0 17/CUn/97, "0 aluno, que por motivo de força maior e plenamente
justificado, deixar de realizar as avaliações previstas no plano de ensino, deverá .formal.azar pedido.de
avaliação à Chefia do Departamento de Patologia, ao qual a disciplina pertence, dentro de três (3) dias úteis".
Juntamente com o pedido de nova avaliação deverá ser anexado o atestado médico. As avaliações substitutos
Poderão ser na forma oral ou qlçrita

e
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Também em conformidade com a legislação vigente (Resolução 017/Cun/97 em seu $ 2' do Art. 70 ) e decisão
Dava avaliação para recuperação de nota final .

XI. CRONOGRAMA.TEÓRICO
DATA

AGOSTO
12/08 (seg)

3

ASSUNTO
UNIDADE 1 - Agressão/Adaptação/Morte celular
- Apresentação do Plano de Ensino, informações gerais. Noções gerais sobre Patologia. Processo
saúde/doença. Manifestações celulares à agressão/lesão
- Adaptações. Mecanismos das lesões.
PRATICA
- Alterações celulares reversíveis. Neuroses
- Neuroses/Apoptose.
- Pigmentos endógenos e exógenos. Calcificações

16/08

19/08 (seg)
23/08

26/08 (seg)
30/08

SETEMBRO
02/09 (seg) PRATICA

UNIDADE ll - Processo inflamatório
- Processo inflamatório 1: Considerações gerais, inflamação aguda e células.
- Processo inflamatório 11: Mediadores e padrões de inflamação
- Processo inflamatório lll: Inflamação crónica e Granulomatosa
PRATICA

- Processo inflamatório ]V: Reparação. Fatores que modificam a resposta inflamatória e reparativa.
PRATICA

UNIDADE 111 - Distúrbios hídricos e hemodinâmicos
I' AVALTAÇAO -- UNIDADES l e ll
- Edema

06/09
09/09 (seg)

13/09
16/09(seg)

20/09

23/09 (seg)

(

27/Q9

30/08 (seg)
OUTUBRO

04/ 10

07/10 (seg)
l l/lO

14/10 (seg)
18/10

21/10 (seg)
25/10

28/10 (seg)
NOVEMBRO

o] /l l

- Hiperemia/Congestão
PRATICA
- Trombose/Embolsa
- Aterosclerose

- lsquemia/Infarto
- Infarto

- Hemorragia/Diáteses
PRATICA

2" AVALIAÇÃO - UNIDADE llT
UNIDADE IV - Distúrbios da proliferação e diferenciação celular
- Displasia. Neoplasia: Considerações gerais, nomenclatura.
- Neoplasia: Biologia do Tumor: diferenciação/ anaplasia, taxa de crescimento, invasão e metástases.
PRATICA
FER.LADO
- Carcinogênese e Neopjasía: Bases moleculares do câncer
- Etiocarcinogênese
PRATICA
3" AVALIAÇÃO -- Parte Teórica (UNIDADE IV)

( 04/] 1 (seg)
08/1 1

l l/l ] (seg)
IS/ll

18/1 ] (seg)
22/1 1

25/] 1 (seg)
29/] 1

DEZEMBRO
02/] 2 (seg) l ESTUDO LIVRE PARA PROVA PRÁTICA

06/12

09/12 (seg) l 3" AVALIAÇÃO - Parte Prática (!odes os conteúdos
X[. CRONOGRAMA P]

práticos)
.RICO '::eT'l::$)$ $$$1%WT$98,

DATA ASSUNTO
AGOSTO
1 9/08 - A

1 9/08 - B
SETEMBRO
02/09 A
02/09 B

UNIDADE l Professores: Rodrigo, Filipe, Felipe e PROFESSOR A CONTRATAR
- Visita ao SAP e museu. Esteatose.
- Visita ao SAP e museu. Esteatose

- Necrose. Pigmentos. Calcificação
- Neçlgle. Pigmentos. Calcjfjcação



CONTRATAR
- Inflamação aguda. Hemograma.
- Inflamação aguda. Hemograma.
- Inflamação Crónica
- Inflamação Crónica

1" AyALiAçflO -- UNIDADES l e ll Filipe, Felipe e PROFESSOR A CONTRATAR
Edema, Congestão/ICC Trombose/Embolsa/Aterosclerose

- Edema, Congestão/ICC Trombose/Embolsa/Aterosclerose
Infarto/ Aterosclerose/Hemorragias/

. unIDADE IV Professores: Rodrigo, Filipq Felipe e PROFESSOR A CONTRATAR
2" AVALIAÇÃO UNIDADE lll
- displasia/lesões cancerizáveis
- displasia/lesões cancerizáveis

Características macroscópicas das neoplasias benignas e malignas
- Características macroscópicas das neoplasias benignas e malignas
3" AV.4LIAÇÃO - I'ai'te Teórica (UNIDADE IV)

e)} /] '1]
l l/l l A

29/1 1

7

16/09 - A
16/09 - B
23/09 - A
z)/uv - l)

27/{)9
OUTUBRO

u// IU /t

07/1 0 - B
zó/ l u - /\
28/1 0 - B

NOVEMBRO

1 1/1 1 - B
Z)/ l l /l

25/1 1 - B

"zor2W"ã= 1 s;ifiü«

Medicina: 06 exemplares)
4. ABBAS, A.K.; KUMAR, y.; FAUSTO, N; ASTER, J.C..Robbins & Cotran. Patologia -- Bases Patológicas das

Doenças. 7' ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. (Biblioteca Central: 03 exemplares e Biblioteca Setorial da
Medicina: 12 exemplares)

l:RSR H UUE E8 S0=$:SH=:.,
ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1 999. (Biblioteca central: 10 exemplar)
RUBIS, E. Patologia: Bases Clinicopatológicas da Medicina. 4' ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

Prol" Filípe lvan Daniel
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