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MIAI CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Clonteúdo Teórico:

UNIDADE l: Introdução à Patologia. Manifestações celulares à agressão: adaptações e lesões
acúmulos.
1. Introdução à Patologia:

[ . ] . Conceito de Pato]ogia. Patologia Geral e Especial.
1 .2. Discussão sobre saúde/doença como processo.
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 de Farmácia.
2. Manifestações celulares à agressão:

2. 1 . As causas das lesões celulares e sua classificação.
2.2. Os fenómenos da adaptação celular. Tipos comuns de adaptação: atrofia, hipertroHla, hiperplasia

metaplasia.
2.3. Conceito de reversibilidade e irreversibilidade; morte celular; morte do indivíduo.
2.4. Fatores que modulam a gravidade da lesão.
2.5. Patogenia da lesão celular.
2.6. Morfologia da lesão reversível e irreversível.
2.7. Morfologia da célula morta.
2.8. Patogenia e morfologia das neuroses de coagulação, liquefação, caseificação e gordurosa.
2.9. Evolução e consequências das neuroses, aspectos do tecido necrosado.
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UNIDADE 11: 0 Processo Inflamatório
1 . Histórico. Generalidades. Terminologia. Conceito.
2. Meios de agressão dos agentes vivos.
3. Fenómenos básicos (momentos) da inflamação.
4. Mediadores químicos e sua ação.
5. Função das células no processo inflamatório.
6. Classificação das inflamações: agudas e crónicas. Sedosa, fibrinosa, purulenta.
7. Inflamação granulomatosa. Granulomas, macro e microscopia. Evolução. Patogênese.
8. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I' e 2' intenção. Tecido de granulação
9. Compl icações da resposta inflamatória reparativa.
10. Fatores que modificam o processo inflamatório.

)

UNIDADE 111: Distúrbios vasculares
1 . Edema.
2. Hemorragias.
3. Hiperemia e congestão.
4. lsquemia.
5. Trombose
6. Embolia.
7. Infarto.

UNIDADE IV: Distúrbios do crescimento e da diferenciação:
1 . AtroHias, hipoplasias, aplasias, agenesias, hipertroHlas, hiperplasias.
2. Metaplasia: conceito, patogênese, consequências.
3. Displasia: conceito, morfologia, consequências, evolução.
4. Lesões potencialmente cancerizáveis.
5. Neoplasias:

5.1. Generalidades, importância, conceito, nomenclatura e classiõcação.
5.2. Características das neoplasias. Critérios para distinguir as neoplasias: diferenciação e anaplasia

velocidade de crescimento; mgd etástase. Recidiva.



5.3 . Fatores que govemain o potencial metastático. Gradação e estadiamento
5.4. Consequências locais e gerais dos tumores.
5.5 . Carcinogênese: química/física/biológica.

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGjiAMA

A disciplina de Patologia Geral será desenvolvida através de
Aulas expositivo-dialogadas, conforme cronograma©

Estudos dirigidos ou atividades de pesquisa, individuais ou em grupo8

Será utilizada a plataforma Moodle (htto:/'/'l-noodle.ufsc.br) para apoio às atividades presenciaise

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes à
disciplina, Hlcando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75o%o das atividades.
Cabe ao aluno acompanhar, junto ao professor ou via Moodle, o registro da sua frequência às aulas.
A verificação do alcance dos objetivos da disciplina será realizada progressivamente, durante o
período letivo. Estão previstas as seguintes avalições para cada unidade do conteúdo programático:
> Unidade 1: Estudo dirigido (l ponto) + Avaliação Escrita (9 pontos)
> Unidade 11: Estudo dirigido (1 ,0 ponto) + Teste rápido (0,5 ponto) + Avaliação Escrita (8,5 pontos)
> Unidade 111: Avaliação Escrita (lO pontos)
> Unidade IV: Estudo dirigido (1,0 ponto) + Avaliação Escrita (9,0 pontos)
Obs. : Os assuntos abordados tios estudos dirigidos integram o cotlteüdo programático, podettdo ser
os assuntos inseridos nas avaliações escritas.
A média final será composta pela pontuação atingida em cada unidade, dividida por 4 (quatro).
Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não comparecer às avaliações ou que não apresentar a
atividade prevista no prazo estabelecido.
O aluno deverá obter nota mínima de aprovação = 6 (seis).
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NOVA AVALIAÇÃO
Segundo Resolução 01 7/Cun/97 em seu $ 2' do Art. 70, ''o a/zJno com.»regi/êízcia sz{/7cien/e (IFS)e

e ntédia das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá
dure//o a z//na nova ava//anão no./}na/ do lemes//"e". Esta avaliação englobará todos os assuntos
ministrados. A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das notas das
quatro avaliações do semestre e a nota obtida nesta nova avaliação
Esta mesma resolução prevê, em seu artigo 74, que ''o a/u/zo, gz/e por mo/ivo delorça maio/" e©

ptetlamente justificado, deixar de realizar avaliações prwistas no plano de ensino, deverá
.fortlializar pedido de avaliação à Checa do Departamento de Ensino ao qtlal a disciplina

ertetlce, delttro dQplg?l

X. CRONOGRAMA /TUR]WA 04102A -- 5' feira
CONTEÚDO PROGRAMÁTICODATA

MARCO
- Apresentação da disciplina e discussão do plano de ensino20/03/14
- Processo saúde/doença. Manifestações celulares à agressão. Adaptação celular

atrofia, hipertroHla, hiperplasia, metaplasia
- Estará disponível no Moodle estudo dirigido sobre aterosclerose.

Data limite para envio da atividade pelo Moodle: 26 de março às 23:55h.
- Alterações celulares reversíveis. Acumulações intracelulares. Degeneração hidrópica

Esteatose. Aterosclerose
27/03/14



ABRIL
03/04/]4
l0/04/14

Alterações celulares irreversíveis. Neuroses.
I' AVALIAÇÃO
Estará disponível no Moodle estudo dirigido (em grupo) sobre "Células e
mediadores químicos da inflamação"
l)ata limite para en'Pio pelo Moodle: 23 de abril, às 23:55h.
Processo inflamatório: Histórico, terminologia, conceitos. Fenómenos básicos da
inflamação. Mediadores químicos da inflamação.
I'este rápido sobre células e mediadores químicos da inflamação.
Classificação das inflamações. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I'

17/04/14

24/04/14

MAIO
01/05/14
08/05/14
15/05/14

Feriado Nacional- l)ia do Trabalhador
2'. AVALIAÇÃO
13:30h às ] 6:00h: Distúrbios circulatórios: Introdução (revisão da
anatomia/histologia do sistema circulatório). Edema. Hemorragia.
13:30h às 16:00h: Distúrbios circulatórios: Hiperemia. Trombose. Embolsa
Distúrbios circu]atório$: 1squemia. ] nfàrto:

22/05/14
29/05/14
JUNHO
05/06/14
1 2/06/14

)

- 3'. AVALIAÇÃO
- Estudo dirigido (atividade à distância): Distúrbios do crescimento e da

diferenciação celular. Metaplasia. Displasia. Lesões potencialmente cancerizáveis
Z)a/a /iml/e para env;o pe/o Jt/ood/e: 19 de junho, às 23:55h.

n Feriado Nacional- Corpus Christi
- Introdução ao estudo das neoplasias: conceitos, nomenclatura e classificação.

Características das neoplasias. Critérios para distinguir as neoplasias. Metástase e
recidiva.

19/06/14
26/06/14

JULHO
03/07/14 Neoplasias: gradação e estadiamento; consequências locais e gerais das neoplasias

Carcinogênese: química/Hlsica/biológica.
4'. AVALIAÇÃO
Avaliação Final (Recuperação, conforme Resolução 01 7/Cun/97, $ 2' do Art. 70).

l0/07/14
17/07/14

X CRONOG
DATA

MARÇO
1 8/03/14

RAMA /TIJRMA 04102B -- 3' feira
CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Apresentação da disciplina e discussão do plano de ensino.
Processo saúde/doença. Manifestações celulares à agressão. Adaptação celular:
atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia.
Estará disponível no Moodle estudo dirigido sobre aterosclerose.
Data limite parca envio dü atividade pelo Moodle: 24 de março, às 23:55h.
Alterações celulares reversíveis. Acumulações intracelulares. Degeneração hidrópica
Esteatose. Aterosclerose.

25/03/14

ABRIL
01/04/14
08/04/14

Alterações celulares ineversíveis. Neuroses.
I' AVALIAÇÃO
Estará disponível no Moodle estudo dirigido (em grupo) sobre "Células e
mediadores químicos da inflamação'

Data lintite para envio pelo Moodle: 21 de abril, às 23:5Sh.
Processo inflamatório: Histórico, temlinologia, conceitos. Fenómenos básicos da
inflamação. Mediadores químicos da inflamação.
Teste rápido sobre célulcts e mediadores químicos da infiumqçõo.

15/04/14

22/04/14 H



- Classificação das inflamações. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I'
e 2' intenção. Fatores que modificam a qualidade do reparo.

n t(F. Jornada Ácadêmica da Farmácia -- haverá l!!!eqçplçlçpçe29/04/14
MAIO

06/05/14
13/05/14

ga AYA 1 .1 A f''A f)

Distúrbios circulatórios: Introdução (revisão da anatomia/histologia do sistema
circulatório). Edema.
Distúrbios circulatórios: Hemorragia. Hiperemia.
Distúrbios circulatórios: Trombose. Embolia.

20/05/14
27/05/14
.JUNHO
03/06/] 4
1 0/06/] 4

17/06/14

Distúrbios circulatórios: lsquemia. Infarto.
'ia A yA 1 .1 A f'A f)

Estudo dirigido (atividade à distância): Distúrbios do crescimento e da
diferenciação celular. Metaplasia. Displasia. Lesões potencialmente cancerizáveis
Z)a/a em qz/e es/ará dfsponíve/ no Mood7e. 12 de junho.
Da/a /;m;/apara envfope/o Moda/e: 19 de junho, às 23:55h.
Introdução ao estudo das neoplasias: conceitos, nomenclatura e classificação.
Características das neoplasias. Critérios para distinguir as neoplasias. Metástase e
recidiva

24/06/14

(

JULHO
01 /07/14

08/07/]4
15/07/14

Neoplasias: gradação e estadiajnento; consequências locais e gerais das neoplasias
Carcinogênese: química/física/biológica.
4' AVA l .i AÍ'An
Ava[iação Fina[ (Recuperação, conforme Reso]ução 0] 7/Cun/97, $ 2' do Art. 70).
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