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PATOLOGIA

DO TUBO DIGESTIVO

(Dra.

Irc.ne)

Objet { vo da. Utn i Jade

Ao final da mesma,o aluno dever-ácstat' apto a
interpretar laudos anatomo.patos(5gjcos
tendo crn vista
futuras condutas cll'nucas, cjrúrgjcas, ou dc OI'lenta
ção ao pac i ente

Táp l cos

(

l
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Patosog{a do Esófago
1 . 1 . Animal {as congénitas
1 . 2 . AI teraçõts motoras
1. 3.

Esofagi

+.cs

1 .4.

Neopl asi as
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2 . 1 . Aspectos

2. 2.
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2. 3. Ulcera péptlca
2.4.

s

Neopl as{ as
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Patologia

do Intcstjno

Delgado

3. 1 . Doenças de má-absorção.
3 . 2 . D{ vcrtícu l os .
3 . 3 . Lcsõc;s

3.4.

vascu l a.,'es .

Doenças

{nfl amatór{ as.

3. 5. Ncoplasjas.
4

Patologia

dos C(51ons

4 . 1 . D{ vcrtícul
4 . 2 .. Lesões

os .

vascu l ares .

4.3. Doenças infl amatórias
4.4 . f4eoplas{ as .
METODOLOGIA

Aula cxposltlva dialogadacomuso dc projtltor dc slides.
Aulas práticas comp':ças cjrúr'gjcas € dc necrópsia, sob sul)crvisão docente,

(

com elabo!'anão dc rclatórjo
nando-os com a c] ínjca.

cscrjto sobre aspectos macrosc(5plcos, correlacio

Aulas práticas de microscopla, comelaboraçãodc rlatórlo escrito.
AVALiAÇÂa

Prova parcial da Unidade: constará dt pct"giintassobre os tópicos mirllstrados
c; construção dc respostas discursivas

p'Elos alunos.

Prova final: constar'ádc pcrgurttasobjcti.vas comrespostas dc múltipla escolha.

UNIDADE ll;
(

lll

(Profa

Bcatr{ z )

objeti vos :

Fornecer a bsc para o entendimentodos processos patológicos ot"gânlcos. Cmtais
conh:cimentos sedimentados o aluno está capacitado a acompanhar, coinp!'tender a
fundo,

as dlscipljnas

clínico-cirút"bicas

relacionadas

(gast-'o/ncfro/uro).

c;xamlnar um paciente o aluno p!'';asa

Ao

scr capaz não só dc fot'pular as hipóteses
diagnóstjcas, masdeve ta.pbém
ter cmmente.o q-iecadaumadelas sigljfica
cm
tc.FinOS
dÉ lesão fundamental.Dla:.atede peça cirúrgica ou nccrópsja, o aluno de
vc ser capaz a descrcvê-la, reconhecendo as lesões fundanlcntajs c sab-:r cot"relaciona-las comas possíveis fformas dc expressãoclínica. Tentar fazer correlações anátomo-clínicas comcasos p!'éticos (pacjcntcs interna.ios n3 HU)

t

Metodo] ogi a :

Aulas expos]tivas

comp]cmentadas sempre que possível com macroscopla. Algumas l.S

iões fundamcntajs,comocjrrosc, serão também
abordadaspela mjcroscopia.
Será exigido

relatório

cm aula prática,

o qual terá

nota com peso l a scr compu-

tada coma nota da prova tcórjca (referente á rcspectjva unjdadc-peso3).
0 aluno quc perder aulas prática deve tentar repõ-las para não ser prejudicado.
Avaliação

teórica

terá questões preferencialmente

discursivas,

por outt"asdc múltipla Escolha € testes.
UNIDADE l l
l

PÂTOLeGIA DAS GLÂNDULASANEXAS AO TUBO DIGESTIVO

Esquistossomose

(T+P - macro)

].l. Introdução: incldêncja; epidemiologia.

(

1.2. Etiologia: ciclo evolutivo
1.3.

Forma aguda ou toxêmíca

1.4 . Formas crõni cas

1.4.1. Intestinal/heptalntcstinal
1.4.2. Hcpatocsplênlca
1.4 . 3. Pulmonar

1.5. Mor'fologla: fígado/baço
1.6. Dlagnóstjco: evolução; prognóstico
2

Hepatites

(T)

2. 1 . Intt"odução: hi stóríco

2.2. Epldcmjologia
(

2. 2. ] . Víi"us

A

2.2.2.

Vírus

B

2.2 .4.

Del ta

2.2.5.

Vírus

2.2.3. Vírus C
€

2.3. Caracterização dos vírus:
2.4. Patogcnía: evolução
2.5. Aspectos cl ínjcos
2.6. Morfoflog{
a

marcadores

2.6. 1 . Formas agudas

2.6. ] . ] . Hcpatjtc aguda vital
2.6.1.2. Hepatite aguda comnccrosc cmponte
2.6.1.3.

}1cpatite com nccrose

maciça

complementadas

$

2 . 6 . 2 . Formas

crõn{ cas

2.6.2. 1. Hepatite crên{ ca ati va

2.6.2.2. Hcpatjtccrâníca pcrsjstente
2.6.2.3.
3

11cpatitc cr8ní ca [ obus ar

com micro e depois macro)

Cirrose(tcór-íco-prática

3 . 1 . Concc{ to
3.2.

Tj pos

3.3. Aspectos cl ínjcos
3.4. Fígado álcool
3. 4 . 1. Estcatosc

3.4. 2. Hepatite
3.4 .3 . Cjrrosc

3.5. Cirrose pós-nccrótjca
3 . 6 . Hcrnocromatose

(

3. 7 . C]n"osc b{ ] { ar
4

.Ncopl aspas

(T+P

mac r'o )

4. 1. Introdução
4.2.

Inca dênci a

4.3. Patogêncst

4.4. 1'1ol"fologja
4.5. Aspectos
clínlcos; dis scrni naç ão
5

Pâncreas

(T)

5. 1 . Intt"odução (rcvjsão)
5. 2 . Pancrcat{

te aguda

5.2. 1. Etlopatogcnia
5.2.2.

(

5. 3 .

Morfologi

a

5.2.3. Aspectos cl ínl cos

Pancreatite crânjca

5.3. 1. Etlopatogcnia
5.3 .2. Mot'fologia
5.3.3. Aspectos cl íni cos

5 .4

6

. Cara nome

Vesícula

b{ l {ar

(T)

6. 1. Introdução
6.2. Colei {tíasc
6.2. 1. Importância

6.2.2. Bílc litogêrlíca; fatores de uro
6.2.3. Patogênese c tipos dc células

6.3 Colecl stjte aguda
6.3.1. Aspectos clínics c morfológicos
6.4 Co] cc{ sti te crõn { ca
6.5
6.6

6.4.1. Aspectos clínicos c morfológicos
Col e stcrol

o sc

Caro nome

UNIDADE 111: PATOLOGIA RENAL (Profa.

Bjbl íografl a: Robbins

Bcatrjz)

Churg ,& Sobin

Renal

di scascs .

1. Revi são:
Anatomia

(

2

+ h{ stologl

a

Uropati a obst?"ut{ va
2.

].

Hí

drontfrose

2 . 2 . Urol { tíasc

2. 2. 1. Etiopatogcnla
2. 2. 2. Aspectos cl ínjcos
3

Doenças túbulo---intet-stlcjaís; plcloncfrÍtc
3.1. Formas-vias. blccanísmos envolvidos
3.2.

Pieloncfrjte

aguda

3. 2 . 1. Conceito

3.2.2. Fator'es predjsponcntcs
3.2.3. Aspectos cl ínlcos
3.2.4. Aspectos morfológicos
3 . 3 . P{ € 1oncft"{ tc crân { ca
3. 3. 1. Concc{to
3 . 3 . 2 . Formas

(

3.3.3. Aspectos cl ínícos
3.3.4. Aspectos morfológicos

3.4. Outras doenças túbulo-intersticjals
4

D{ scase

Classificatlon

Doenças glomcrul ares

4. 1. Introdução-glossário

4.2. Classificação das lesões glomerulares
4.3. Mecanismos das lc?õcs glomerularcs
4.4. Doenças glomcrularcs primárias
4 . 4 . 1 . Lesões

mín imãs

4.4.2. Glemcrulosclcrosc segmentarc focal

ali-:l atlas

of glomcrulat'

6
ã

4.4.3.

Glomerulopatja

membranosa

4.4.4. Glomeruloncfrite prolífcrativa difusa dndocapílar
4.4.5. Glomerulonefrjtc prol iferatjva crcscêntíca
4 .4. 5 . 1 . Pós-{ nfecclosa
4.4.5.2. Goodpasturt.
4.4.5.3. Idjopática
4.4.6. Glomcrulonefritc mcmbranopl"olifcratjva
4.4.7. GloHicFuncfFjtc ct"única
4.5 Alterações glomcrularcs em doençasslstêmjcas
4.5.1. Nefropatla por lgA (Bcrger) - Púrpura
Hcnoch-Schün l ci n

4.5.2. Lupus crltcrnatoso sjstêmlco
5

Ncopl aspas renal s

5. 1. Bcgnlnas

(

5.2.

Mal {gnas

5.2.1. Carcinoma de células renais

5.2.2.

5.2. 1. 1. Introdução
5.2.1.2. Aspectos morfológicos
5.2. 1 .3. Aspectos cl ínjcos
Ncfroblastoma(Tu blllms)
5.2.2. ] . !ntrodução

5.2.2.2.
5 .2.3.
6

r

Aspectos morfológicos

Carcinoma

urotc]

]al

Bexiga urinária
6. 1 . D{ vcrtícul

6.2. Cistite
6.3.

o

Neopl as{ as

6. 3. 1. Introdução

6.3.2. Fatorcs dc risco
6.3.3. Aspectos morfológicos (grau jisto1(Sulco

grau de {nva.são)

6.3.4. Aspectos cl ínlcos
UNIDADE IV

p/\TOLOGIA DA PELE. (Pt"ofa

Ircne)

Objetivos da unidade
Ao final da mesma,o aluno deverá estar apto a:
1. Interpretar laudos anatomo-patológicclstendo cm vista futuras condutas clj
nucas, cirúrgicas ou dc orientação ao paciente

6

Tópj cos :

1. Hanscníase
2 . Novos

c mcl ananás .

3. Carcjnomas da pele

Todosos tópicos acimarelacionados terão comosub tÓPicos
conccí to .
cl assífcação

.

morfologia(macro e mjcroscopia)
aspectos cl únicos.

(

Metodologia(das 3 unjdadcs):
aula cxpositjva-dialogada comuso dc projetor dc slides.
aulas práticas compeças cirúrgicas c de necrópsja, sob supervisão docente,
com elaboração dc relatório cscrjto sobre aspectos macroscópicos, cora"clacionando-oscoma cl mica.
aulas pt"éticasdc mlcroscopla, comelaboraçãode relatório cscrjto.
/Wal i açãa :
prova parcial

da unidade:

constará

de pe.rguntas sobre os tópicos

minís+LràdOS

c; const)"ração dc respostas discursivas pelos alunos.
prova final e pl"ovas parclajs das demais unidades: constarão dc

pel"guntas

objetjvas comrespostas dÉ múltipla escolha.
UNIDADE V PATOLOGIA ÓSSEA (Profs

(

l t'enc/Scm'ame11o)

Objetivos da unidade

Ao final da mesma,o aluno dc'Fera estar apto a:

1. Estabelecer correlação enLrc aspectos radiológicos das principais lesões ós
seis € sua expressão macroc mjcroscóplca.
Tóp 'í cos :
l . Ostcomi c 1 { tes :

Corcel to .
CI asse fi cação .

Aspectos radiológicos.
florfologla(maca"o e mjcroscopia)
2 . Tumores ósseos :
CIl as s i f{ c ação .

Aspectos cll'nacos c radiológicos

Morfologia(macro c mlcroscopia)
Djagnósatíco

UNIDADE VI

difer'enc

-al

PATOLOGIA DAS PARTES MOLES (Profa

Irene )

Objetivo da unidade
Ao final da mesma, o aluno deverá estar apto a:
1. Interpretar laudos anatompatológjcos, tendo emvista futuras condutas clín{

cas, cirúrgicas, ou dc orientação ao paciente

Tóp 'ecos :

1. 1qcoplasías benignas c malignas
corcel to .
c] as s i fi cação .
(

morfol ogi a .

díagnóstjco djfcrencjal
UNIDADE VI l

PATOLOGIA DA TIRECllDE (Profa

l rcnc )

Objetlvos da unidade

Ao final da mesma,o aluno deveráestar apto a:
1. Dadaumapeça cjrúrgjca ou dc necrópsia, descrevcl'e diagnosticar a(s) lesão(õcs) encontrada(s), e {dentifjcar as possíveis formas dc expressãoclí
nuca da(s) mesma(s)

(

Tópicos :
1. BÕcjos .
2 . Tlreojdjtcs

.

3. rqeopl as{ as .

Todos os tópicos acima rclacjonados
concc l to .
cl asse fi cação .

morfologia(macro c mjcroscopia)
aspectos cl ínjcos.
diagnóstico diferencial

terão como sub-tópicos

\
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SEMANA DE RECUPERAÇÃO

Na semanaapós a publicação do conceito final (2g a 5e feira), os professores
da di.scipllna estarão à disposição dos alunos com notas de ) a 5,95 com a finalidade de orientação, esclarecimento de dúvidas, numtotal de 8 horas semanal s

( 2 horas/dia

) .

No 5e dia (6g feira)

será aplicada prova discursiva com tod.o conteúdo da di.s-

cíplina tendo peso igual à média final já publicada.

