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NOME DA DISCIPLINA
Fisiologia l

Anatomia Aplicada à Entêrmagem
Histologia

ÍV. CURSO(S) PARA 0(SI UAL(IS) A DISCIPLINA
1. 1:nlbrmagcin
V. EMENTA
(}enen cidades sobre

Patologia

OFERECIDA

conceito saúde/doença. Os grandes processos mórbidos(alterações cclulaies c

cxtlacc[u[ares. (]istúrbios vascu]ares. processo in]]amatótio. distúrbios de crescimento e di têrenciaç$g}

VI. OBJETIVOS

(

(}!!iglile..(;g!.!!b Ao llm do programa. o aluno deverá ser capaz de conhecer. compreender c interpretar os grandes
processos mórbidos. extrapolando os conceitos assimilados pata situações pi'áticas comuns à Enlênnagcm visando à
sol ração dc problemas.

Obietivos específicos:
Propor wn diagnóstico.

2.
3.

conceituar

e descrever

morfologicamente

as lesões em seus aspectos

nlortb1(5gicos

microscópicos c macroscópicos (peso. coloração. consistência. forma. local ização anatómica).
Identitlcar os processos mórbidos a partir da correlação anatomoclínica.
lclentitlcaras alterações de normalidade. estabelecendo a aplicítbilidade prática do conhecimento teórico.

4. Estimular o emprego de expressões e o domínio das terminologias utilizadas na descrição das lesões. cle sua
píltogenia e etiologia.

5. (. orrclacionar os conteúdos cle patologia ç

VII. CONTEÚDOPROGRAMÁTICO

liNIDADE 1: Manifestações celulares à agressão: adaptações e lesões, calcificações, acúmulos e pigmentos.
l . Introdução à Patologia:
1. 1 Conceito de Patologia.
1.2: 1'roccsso saúde/doença. [)ivisão de Patologia.

1.3. Os grau(]cs processos mórbidos e suas intei-relações.
1.4. 1'osição cla Patologia como campo de conhecimento e sua relação com o ensino da Entêmlagcm
2. Manilbstacões celulares à agressão:
2.1 As causas das lesões celulares e sua classificação.

2.2. Os tbnõmenosda qdqptaçãocelulg:

lasiã. nletaplasia.
2.4. Palouenia cla lesão celular e t1ltorcs que modulem a gravidade da lesão.

3.5 Conceito clerevcrsibílidttdee irreversibilidade: moile celular. morte cJo indivíduo.
3.6. Patogeniac illortologia tias neuroses.evolução e consequências
3. Pigmentos:
31 . P !!mantos endógenos: derivados da hemoglobina. lipotuscina e melanina.
3.2. 1'igmcntos exógenos: carvão. sílica. t'ergo.asbesto.
+. ('alcitlcações:
4. 1 1ipos: distrótlca e metastáttca.
+.2. Patouenia e morfologia.

UNll)AI)E 11: Processo Inflamatório.

1. [1istórico. Oenemlidades. Tet'minologia. Conceito.
2. 1-cnõmenos básicos da intlamaçãa

3. Me(]iaclores químicos e sua ação.
+. l;asc vascular exsudativa.

5. 1-unçãoclãs células no processo inflamatório.
6. C'lassillcação das inflamações: agudas e crónicas e seus padrões.

7. 1nllamàçãc)granulomatosa.Granulomas. macio e microscopia. Evolução. Patogênesc.
8. Rcpztro regenerativo e cicatricial. (. icatrização por 1" e 2' intenção.
9. C'oi)lplilações da tcsposta intlamatória/reparativa.
UNll)AI)E lll: l)istúrbios hemodinâmicos e doença tromboembólica.
l . l liperemj4g.ç911gg$!ã9

I'. l . ('onceltos.
1.2. 1ttiologia
1.3. Patoeenia

1.4. Si.enillcaclo clínico; relação com edema.
2. }1eillon'avias:

2.ll [ttiologla.

2.2. Patoeenia.
2.3.1crmi nologia relacionadas.

2.4. ('onscquências.
3. 1:(tema:
3. 1 1)istribuição (]e água corporal
3.2. ('onceito. tipos. terminologia.
3.3. [)íslinção entre transudatoe e\sudato.

3.+. Patouenia.
3.4. 1. ficlemztpor aumento da pressão hi(]rostática (Ph).

3.4.2..[tdema por diminuição da pressão oncótica.
3.4.3: Edema por obstrução linfática.
3 .4.4. 1tdcma por tutores intersticiais.
3.4.5. Causas clínicas de çclema.

4. "trombose
4. 1. ('onceito de tronlbo e de trombose
+.2. 1;teologia: lesão enclotelial. alterações do fluxo e alterações da composição sanguínea
+.3. trombose por lesão endotelial.
+.4. Irombosc poi a]terações (]c fluxo.

4.5. trombose por alterações da composição sanguínea.

+.6. Mortblogia dos trombos: tipos de coloração c relação com a parede
4.7. Ditbrenças entre trombo e coágulo "post-morrem

4.8. 1;volução.
+.9. Consequências.
5. !iilabolia:
5. 1('onceito cle êmbolo e de embolsa.
$.2. Tipos e t\equência tios êmbolos.
$.3. lipos de embolsa.

5.4. 1:abolia pulmonar: origem dos êmbolos. consequênciase evolução.
5.5. Embolsa sistêmica: origem. consequências e evolução
S.6. fembolia aérea e gasosa: Patogenia e rpanitéstações.
6. lsaucmia c inthlto (entãllg

6. 1. Cone.cito de isquemia; isquemia funcional.
6.2. 1tnhrte: Conceito e causas

6.2. 1: Tipos de int'ano.
6.2.2. Mortblogia. evolução.
6.3. [;atires que modu]am as consequências da isquemia.
1.UNIDADE IV: Distúrbios do crescimento c da diferenciação.
1. Relação das adaptações com alterações do crescimento e da di,6erenciação:displasia e câncer.
2. r)isplasia: Conceito. Morfologia. Consequências. Evolução.
3. 1,esões cancerizáveis.

l 4. Ncoplasias:
+. ]:(]encralidades: Importância. Conceito. Nomenclatura e classificação.
+.2.('aracterísticas das neoplasias. Critérios para distinguir neoplasias benignas e malignas: ditêlenciação c anaplasia
Velocidade de crescimento. Modo de crescimento. Disseminação.
4.3. Mctástase.
4.4. Consequências locais e gerais dos tumores.
4.5. Gradação c estadiamentogeral tios cárceres.
.1.6. ('arcinogêncse

química. tísica: bio óg ca

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

ulará e leitura prévia do tópico e a participação dos

alunos mediante discussão orientada.

Aulas práticãlsde macroscopia,em grupos com espécimesanatõnlicos.em que os alunos procurarãodesenvolvema

cap.acidadc de trabalho em equipe e a solução de problemas. Salienta-se que é
longas. com identificação durante todas as aulas práticas.
3.

caso sela identificado alg
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ade l e ll;

Ay2: prova teórica sobre o conteúdo das Unidades 1, 11e lll;

AV3: prova teórica sobre as Unidades 1, 11111e IV;
:AYJ: prova prática envolvendo todas as atividades práticas do semestre.
\\
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os altmos serão ava lados nas a1113x.p!.á!!ça$
segundo critérios.estabelecidos de:
1. Pontualidade. assiduidade. co paramento. illiciativa e capacidade,de trabalho em grupo;
2. ('onhecimento técnico e cientíHco;
3. Aplicação e discussão do conteúdo teórico aos casos.clínicose peças;
4. Responsabilidade com os equipamentos e ambiente de estudo.
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X. NOVA AVALIAÇÃO

1. Contbrme o ârt; .74 da Resolução n' 017/CUn/97. "0 aluno. que por motivo de torça maior e plenamentejustitlcaclo.
dei\ar cle realizar as avaliações previstas no plano de ensino. deverá tbnllalizar pedido de avaliação à Chefia cio
Departamentode Patologia. ao qual a disciplina pertence. dentre de três (3) dias úteis". Se autorizado pelo
[)cpananlento a ava]iação gei'á realizadaao final do semestrelesivo. abrangendo !g!!g conteúdo ministrado na
disciplina. conlbrme data prevista no cronograma.
2.Juntamente com o pedido de.nova avaliação deverá ser anexado o atestado médico. As avaliações substitutos poderão
ser na R)t'ma oral ou escrita.

3. lanlbénl eiíl contbmaidadecom a legislação vigente (Resolução 017/Cun/97 em seu g 2' do Art. 70 ) e decisão clo
Colcgiaclo do Departal!

XI. CRONOGRAMA TEORICO
DA'rA
M A R ('0
06/03 (seg)
09/C)3(qui)
13/03(seg)
16/03 (qui)
20/03 (seg)
27/03 (seg)
30/03 (qui )

AB l{ IL

03/04 (seg)
06/04 (qui )
l0/0+ (seg)
13/04 ((lui )
17/0+(seg)

ASSLJNTO
UNIDADE 1- Agressão/Adaptação/Morte ççlyl8r ÍPIJof. Rodripo
- Apresentação clo,Plano de Ensino. int'omaaçõesgerais. Noções gerais sobre Patologia. Processo
saúde/doença. Manit'estações celulares à agressão/lesão
- Adaptações. Mecanismos das lesões.
PRATICA
l
.Alterações celulares reversíveis. Neuroses

- Neuroses/Apoptose

\!tivci'\ü I'it} (lt' i''!fif'i:llt }!)i)iis ( I''cri2ttlí})
PRATICA
ll
UNIDADE
ll - Processo inflamatório {Prof. Rodrigo)
- Pigmentos endógenos e exógenos. Calcificações
- [)rocesso inflamatório ]: Considerações gerais, int]amação aguda e cé]u]as
- Processo inflamatório 11:Mediadores e padrões de intlamação.
PRATICA

l

Processo intlanlatório l ll: Inflamação crónica/granulomatosa/ Reparação

PRATICA ll
!" ..l:\',\i,i.\{
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UNIDADE 111- Distúrbios hídricos e hemodinâmicos(Prof. Rodrigo)

2+/04(seg)
27/04 (qui )

MAIO

}
0+/05 (qui )
t)8/05(seg)
11/05(qui)
15/05(seg)
18/05 (qui )
22/05 (seg)
29/05 (scg)
,)UNHA
t) 1/06 (qui )
05/06 (seg)
08/06 (oui )
12./06( seg)
: \'çl;} l (!'fl}
19/06 (seg)
22/06 (qui)

.JULHO

}
t)6/07(q ui)

- Edema/Hemorragia/Diáteses
- 14iperenlía/Congestão

lli; tk} ! I':ltl; h=tlt{)!' (!':ct'iaíl{)}

- Trombose/Embolsa

PRAT'lCA l
- Aterosclerose
PRATICA ll
- lsquemia/Inf'ílrto
PRATICA l ll
2" :\\'',:\i.!.;\<:.' \Í} { Nl!}..\i>i': l* !!, }!}
UNIDADE IV - Distúrbios da proliferação e difêrenciacão celular (Prof. Rodrieo
- Displasia. Neoplasia: Considerações gerais. nomenclatura
- Neoplasia: FilologiaTumoral - ditêrenciação/anap]asia.taxa de crescimento. invasão e nletástascs/
PRATICA

l

Bases molecularesdo câncer
Estadiamento/Síndromes Paraneoplásicas

( 'ilr'l tlS ( Itl'i\ti ÍI''t-l'ii (!0)

: PRATICA ll
- (. arcinogênese: química. radiação e viral
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- Divulgação Final das Notas
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ASS[JNTO

MARÇO

!UNIDADE

13/03(seg)

27/03(scg)

ABRIL

l0/04 (seg)
17/04(seg)

MAIO
08/05(scg)
15/05(scg)

22/05(scg)

JUNHO

{

1)5/06(seg)
19/06(seg)

1 - Professores:

Rodrigo

e Rogério.

iHIH:!iiãlE l: lll:liE:lg:::;:

:í:: ::;

I'URNA B:- Manifestações celulares à agressão ll

!JNiDAnE ll - Professores: Rodrigo e Filipe.

TURMA
I'URMA
TURMA
I'URMA

A;- Processo
B:- Processo
À:- Processo
13:-Processo

Inflamatório
Intlamat(i)rio
Inflamatório
Inílãmatóiio

l
l
ll
ll

.

- Professores: Rodrigo e Rogério.
TURMA A:- Distúrbioshemodinâmicos
l
TURMA B:- Distúrbioshemodinâmicos
l

TURMA
TURMA
TURMA
TURMA

!!NlnADE

TURMA

A:B:A:B:-

Distúrbios
Distúi'bios
Distúrbios
Distúrbios

hemodinâmicos.
hemodinâmicos
hemodinâmicos
hemodinâmicos

IV - Professores:

ll
ll
lll
lll

Rodrigo e Filipe.

A:- Distúrbios clocrescimento e da ditêreilciação l

TURMA B:- Distúrbios do crescimento e da dífêienciação l
I'URMA A:- Distúrbios do cl'escimento e da ditêrencíação rl
I'URMA B:- Distúrbios do crescimentoe.da di$erenclaçãoll
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3. A13BAS. A.K.: KUMAR. V.; FAUSTO. N.: MlrCHELL. R.N. Robbins. Patologia Básica. 8" ed. Rio de Janeiro:
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4. ABRAS. v\.K.: KUMAR. V,: FAUSTO.N: ASTER, J.C..Robbins& Cotran. Patologia- BasesPatológicasdas
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Medicina: 16exemplares)
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3. COI'RAN. R S: KUMAR. V: COLLINS. T. Robbins.'Patologia Estrutural e Funcional. 6" ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2000.(Biblioteca central: 03 exemplar e Biblioteca Setorial da Medicina: 03 exemplares)
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