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VII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico:

UNIDADE l: Introdução à Patologia. TWanifestações celulares à agressão: adaptações e lesões,
acúmulos.
l . Introdução à Patologia:

1 . 1 . Conceito de Patologia. 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 e como área de diagnóstico complementar.

2. Manif'estações celulares à anessão:
2. 1 . As causas das lesões celulares e sua classiHlcação.
2.2. Fenómenos da adaptação celular. Tipos comuns de adaptação: atroHla, hipertrofia, hiperplasia,

metaplasia.
2.3. Conceito de reversibilidade e irreversibilidade; morte celularl morte do indivíduo.
2.4. Fatores que modulem a gl'avidade 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 necroses de coagulação, liquefação, caseiflcação e gordurosa.
2.9. Evolução e consequências das neuroses, aspectos do tecido necrosado.

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 inflainaçõcs: agudas c crónicas. Serosa, Hibrinosa, purulenta.
7. Inflamação granulomatosa. Granulonlas, macro c microscopia. Evolução. Patogênese.
8. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I' e 2' intenção. Tecido de granulação
9. Complicações da resposta inflamatória reparativa.
1 0. Favores que modificam o processo inflamatório.

.CIDADE 111: Distúrbios vasculares
1 . Edema.
2. }Jemorragia.
3. Hiperemia e congestão.
4. lsquemia.
5. Trombose.
6. Embolia
7. Infal.to.

UNIDADE IV: Distúrbios do crescimento e da diferenciação:
1 . Atrofias, hipoplasias, aplasias. agenesias, hipertronlas, hipcrplasias.
2. Mctaplasia: conceito, patogêncsc, conscqucncias.
3. Displasia: conceito, morfologia, consequências, evolução.
4. Lesões potencialmente canccrizãvcis.
5. Ncoplasias:

5 .1. Generalidades, importância, conceito, nomenclatura e classificação.
5.2. Características das neoplasias. Critérios para distinguir as neoplasias: diferenciação e anaplasia

velocidade de crescimento; i-nodo de crescimento; disseminação; metástase. Recidiva.
5.3. F adiamento.



5.4. Consequências locais e gerais dos tumores
5.5. Carcinogênese: química/física/biológica.

VIII. NtETODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVINIENTO DO PROGRAN{A

A disciplina de Patologia Gera] será desenvolvida através de
Aulas expositivo-dialogadas, conforme cronograma. Recomenda-se a leitura prévia do tópicoe

Quando considerado pertinente, poderão ser incluídas atividades individuais e fornecidos textose

para estudo individual, de fomla a compleillentai o conteúdo ministrado
Será utilizada a plataforma Moodle (httD:,//moodle.uíkc.l)r) para apoio às atividades presenciais

IX. NIETODOLOGIA 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 presenciais
ficando 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 ]etivo. Estão previstas as seguintes atividades avaliativas para cada unidade do conteúdo
programático:

:> Unidade 1: Avaliação Escrita (lO pontos)

o Unidade IT: Teste rápido (0,5 ponto) + Avaliação Escrita (9,5 pontos)
:> Unidade 111: Atividade individual (1,0 ponto) + Avaliação Escrita (9,0 pontos)
:D Unidade IV: Avaliação Escrita (lO pontos)
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A média fina] 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 as
atividades previstas neste plano no prazo estabelecido.
As atividades individuais integram o conteúdo programático, podendo ser os seus temas inseridos
nas questões das avaliações escritas.
O aluno deverá obter nota mínima dc aprovação - 6(seis).
As atividades individuais foram planejadas para oferecer experiências de aprendizagem. Os alunos
têm a responsabilidade de apresentar o resultado dessas atividades seguindo os padrões de
integridade e ética esperados na comunidade académica. Assim, os textos apresentados devem ser
originais, representando a compreensão de ideias ou suas interpretações, não sendo aceita a hera
cópia de palavras. textos ou assemelhados, independente se de livros, colegas ou quaisquer outras
fontes. Caso soam detectadas inadequações, será atribuída nota 0 (zero) na atividade. Serão
utilizados softwares de detecção de plagiarismo na análise dos textos.
A entrega das atividades individuais somente poderá ser realizada via Moodle, onde data e horário
ficarão registrados. Caso o aluno não possua computador pessoal ou acesso à Internet, deverá
informar esta condição à professora até o dia da primeira avaliação escrita, para que
possam ser deHnidos meios e prazos alternativos para a entrega do material.

©

X. NOVA AVALIAÇÃO
e

3,(} (tl'ês) e 5.5 (cinco vírgula cinco) tei'áe }nédia das rotas de ctvct11ações do semestre entre
d//'e//o a z//}za /Topa avrz//açâo /zo.»/zcz/ do sé?fezes//,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, qz/é' por //?o//vo de./broa /7za/or é?e

plallo de ensino, de'perapletlalltente jLtsti$cado, deixar de i'balizar avaliações previstas tlo
qual a disciplinaformall lr pedido de avaliação à Checa do Departamento de Ensino ao



X. CRONOGRAl\'IA /TURMA 04102A -- 2' feira
DATA CONTEÚDO PROGRAN'lÁTICO

A(;oSTO
08/08 Apresentação da disciplina e do plano de ensino.

Processo saúde/doença. Manifestações celulares à agressão. Adaptação celular:
atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia.
Alterações celulares reversíveis. Acumulações intracelulares. Degeneração
hidr(épica. Esteatose. Aterosclerose.

o ,4f/v/dado f/zd/v/dzza/, disponibilizada no Moodle, referente à Unidade 3. TEMA:
Aterosclerose. Data limite para envio pelo Moodle: 25 de setembro (domingo) às

Alterações celulares irreversíveis. Neuroses
l ' AVAL .l ATAM

23:55h

15/08

22/08
29/o8

SETEMBRO
05/09

H

Processo inflamatório: histórico, terminologia, conceitos. Fenómenos básicos da
inflamação.
Células e mediadores químicos da inflamação.
08:20h às 11:00: Teste rápido sobre células da inllamaçilo. C\ass\fxcaçãa das
inflamações. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I' e 2' intenção.
Favores que modiHlcam a qualidade do reparo.
Distúrbios circulatóri

12/09
19/09

26/09
OUTUBRO

03/10
lO/lO

H

2'. AVALIAÇÃO
- 08:2P/í às //:00; Distúrbios circulatórios: Hiperemia/Congestão. Trombose.

Embolsa
- Distúrbios circulatórios: lsquemia. Infarto.
- Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular. Displasia. Lesões

potencialmente cancerizáveis.
3'. AVALIAÇÃO

H

17/ 10

24/ 10

31/10
NOVENTBRO

07/1 1 Introdução ao estudo das neoplasias: conceitos, nomenclatura e classificação.
Características das neoplasias. Critérios para distinguir as neopjaslas. Metástase e
recidiva.

:) Diu irão lesivo, confornte calendário acadêwiçQ,
- Neoplasias: gradação e estadiamento; consequências locais e gerais das neoplasias;

carcinogênese química/física/biológica.
4'. AVALIAÇÃO

14/1 1
21/1 1

28/1 1

DEZENIBRO
05/12

CRONOGRAMA /TURNIA 04102B 3' feira

DATA
AGOSTO

09/08

i;ÕNtÉÚno PROGRAN'iÁTICO

Apresentação da disciplina e do plano de ensino.
Processo saúde/doença. Manifestações celulares à agressão. Adaptação celular:
atrofia, hipertroHla, hipcrplasia, metaplasia.
Alterações celulares reversíveis. Aculnulaçõcs intracelulares. Degeneração
hidrópica. Esteatose. Aterosclerose.

:> ,4//vfdade índ/vídwa/, disponibilizada no Moodlc, referente à Unidade 3. TEMA:
Aterosclerose. Data limite para envio pelo l\'loodle: 25 de setembro (domingo) às

Alterações celulares irreversíveis. Neuroses
I' AVALIAÇÃO

23:55h

H

16/08

23/08
30/08



SETEMBRO
06/09 H Processo inflamatório: histórico, terminologia, conceitos. Fenómenos básicos da

inflamação.
Células e mediadores químicos da inflamação
0'7:30h às 10:Q0: Teste i'ãpido sobre células da inllaiTiação. C\asstftcaçã,o das
inflamações. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por I' e 2' intenção.
Favores que modiHicalll a qualidade do reparo.
Distúrbios circulatórios: Introdução. Edema. Hemorragia.

13/09
20/09

27/09
OUTUBRO

04/10
l l/lO

)a A v A 1 1 A r"' A í)

0 7;.iO/z ã.s /0:00: Distúrbios circulatórios: Hiperemia/Congestão. Trombose
Embolsa.
Distúrbios circulatórios: lsquemia. Infarto.
Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular. Displasia. Lesões
})otencialmente cancerizáveis.

18/10
25/10

NOVENIBRO
01/11
08/1 1

'ia A yA 1 .1 A f' AÍ)
Introdução ao estudo das neoplasias: conceitos, nomenclatura e classificação.
Características das neoplasias. Critérios para distinguir as neopjasias. Metástase e
recidiva.

15/1 1
22/1 1

Dia não letivo. conforme calendas io académico.
Neoplasias: gradação e estadiamento; consequências locais e gerais das neoplasias
carcinogênese química/física/biológica.
4'. AVALIAÇÃO29/ 1 1 H

DEZENTBRO
06/ 12
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Central, 7 exemplares; localização na estante: 616-002. 1 C755i)
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2006. 829P. ISBN 853521 836X (Biblioteca Setorial da Medicina, 3 exemplares; localização na
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H



ALMEIDA, Paulo Cardoso de. Patologia: processos gerais. 5. Ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 331p.
ISBN 9788538800958 (Biblioteca Central, 08 exemplares; Biblioteca Setorial da Medicina: 09
exemplares; localização na estante: 6 1 6 P3 12 5.ed.).
FARIA, J. Lopes de (Jose Lopes de); ALTEMANI, Alpina M. A. M. Patologia geral: fundamentos
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