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2. Pré-requisitos: CFS 5130

M(R 5202
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3.

Aulas

(horário

e local

)

2e feira: 10:10às 11:50 - 2 aulas -- sala 927 - CCS
60 fei,ra:

10:10 às 11:50 - 2 aulas

- sala

927 - CCS

e sala de rniacroscopi-a - Serviço de Anatcxnia Pato1(5gica

4. Objetivos geral.s:

Ao fim do programa, o aluno deverá ser caEnz de conhecer, compreendere i.nterpre
tar os grandes processos mórbidos, extrapolandoos conceitos asse.mi.lados
para si-tuaçoes práti.cas comunsà Enfermagan,visando a solução de problemas.

5

Avaliação e Recuperação:
Para verificação do aproveitamentodo aluno serão real i.zados durante o perícxjo le
ti.vo tré3s (3) avaliações não acumulati.vascompesos i.quais, ondeo aluno deverá
obter média seis

( 6) .

As avali.ações constarão de (questõesobjetivas e/ou subjeti.vas, a critério do(s)
professor

( es )

Confonneo Art. 30, do Cap. :EV, o aluno (iue por motivo justifi.cedo deixar de realizar as avaliações previstas no plano, deverá formali.zar pedi.dode avaliação à
Chefia do Oepartamento
de Patologi.adentro de três (3) dias úteis.
Recuperação: O aluno terá umasaniana, após a publi.cação da nota obti.da no final

do semestre, para se preparar para a ava]i-açãode recuperaçãorsendo(]ue neste
período (matutino), as professoras fi.carão a di.aposiçãodo alunos para eventuais
dúvi.das .

Anrnvndó pm rnttniãa dr. fala.

Q

t

6. Conteúdo programático
anexo

7

Metodologia

:

O curso de Patologia Geral desenvolver-se-á através de
7. 1. Aulas expositivos, conforta cronograma,ondese está.mularáa leitura previ.a
do t(épico.
7. 2. Aulas práti.cas de mi.croscopi.ae macroscopi.a,conformecronograma,onde será
necessári.o o uso de luvas cirúrgicas e guarda-pó.
7. 3. Aulas

teÓri.co-práti.ca

cair apresentação

de "casos

clínicos"

sumários,

onde o

aluno desenvolverá a capaci.dadode observação e de di.agnósti.co( solução de
problams

8
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Unidade l: Intro:lução a Patologia: Manifcstaçõc;s cel.ilarcs à agrc;ssão: adapta
ção c lesões,
l

acúmulos, calflcaçõcs

c; plgmenl;os.

Introdução a Patologia:
1.1. Conceito de Patologia, patologia geral c especial

1.2. Con:eito dc saúdee doença.Divisão dc Patologia.
1.3. Os gt''andesprocessos :mórbidosc su.as interpelações.
1.4.

Posição
taco

2

da patologia

complementar

corno -:apupo dc conhecimento,

e sua Feia';ão

co-n o ensino

como arca de djagn(5s

de Enfel"magcrn.

M.anífestações celulares à agressão:

2.1. As causas {Jas lesões celulares e sua classificação.
2.2. Os fenómenosda adaptaçãocelular
2.3. Tipos comuns de adaptação: atrofia, hjptrtrofja, hlperplasla, mctaplasia.
2.4. Rola;ão das adapl:açõascomaltet"açõcsdo CFcscímcrltoc da diferenciação:

2.5.

d í spl as{ a c cânccr

ConcclEo dc r'evtrslbjlldadc

c irt"evcrsjbjlldalc;

moi'tc celular;

morte

do { .ld i víduo .

2.6. Fatorcs quc Moíduldm a gravidade da lesão.
2.7. Patogcnla da lesão celular
2.8. Morfologia da lesão reversível c It'reversível (mjct'oscopia, macroscopi a.

2.9. Morfologia da célula morta(micro c

macroscopja)

2.10. Patogí;nla c mo!-fologja das necroscs

dc coagulação,

11-

quefação, caseifjca';ão, g)mofa, gordurosa
2.11- Evolução. Co.ase::luências.
3.

Pi gmentos

:

3.1. Pigmentos eladógenos: lip)fucsina,
mclanjna, derivados
da he;nogl obi na
3.2. Pigmentos exógenos: carvão, síl ica, ferro, asbesta
3 . 3 . Pneumoconi ases
4.

Cal cí fi cações

4.1. Tipos: distrófíca e metastática
4.2 . Patogelai a e morfol og{ a

Un i dade
l

;

ll

AI terações

c i rcu l atóri

Hi peremi a e congestão
1 . 1 . Co.acei tos
1 .2.

Eti ologi a:

as

:

patogeni

a

1.3. Morfologia: formas aguda e crâlaicas

aspectos

gera i s ;

re l ação com e'Jem.l

2.

Hemorragí
2. ] .

as :

Etiol

ogi a;

Patogeni

gl a ,

meno:'ragl

a

2-2. Terminologia: hematoma, hemopericat:djo, hemoperitõnio,
hematêinese, melena, enterorragia, hemoptise, metrorra

2-3. Conseqiiê1lcias;
3.

à

modulação

Edema .

3.1- Dista'ibulção de água corporal
3.2. Conceito, tipos, terminologia.
3.3. Sep-oraçãoentre transudato e exsulato.
3. 4 .

Patogeni

a

3.4.]. Edema por a:imento da p!'essão hidrostática(Ph)

3.5

3.6

3.4.2. Edemapor dlminujção da pressão olacótjca
3.4.3. Edemapor obstrução linfática
3.4.4. Edema por fato.nes intersticiais
Causas cll'nucas de edema generalizado: insuficiência
cardíaca direita,
p3rjcardite,
doenças renais, cirr.g
se, má absorção proteica, desnutrição, enteropatias,
outros
Causa: clínicas de edema localizado ou segmentar:ob.â
trução venosa, aumento da permeabili:jade, obstrução
] i nfáti

3.7
3.8
4

ca

Morfologia do ede;na, tipos especiais
Man { festações

c l I'n i cas

Tromnbose

4.1. Conceito de trombo e de trombose
4.2. Etiologia: I'3são e1ldotelial, alterações do flu(o
are!-anões da i:omposição sangu:inea.
4.3. Trombose por I':são endotelial
4.4. Trombose po)' alterações de fluxo.
4.5. Trombose por alterações da composição sanguínea
4.6. Mo!'fologla dos trombos: tipos conforme coloração
relação com a parede: "vegetações"
4.7. Diferenças entre tromba e coáglil3 "pós-mortem"

5

4-8 .

Evol ução

4. 9 .

Consequênci

e

e

as

Emb o l i a :

5.1.
5.2.
5-3.
5.4.

Colaceito d3 êmbolo e de e;nb3lia
Tipos e freqiiencia dos êmbolos
Ti pos de ernboli a.
Embolsa pulmonar. orige:n dos êí,lbolos,
e evo ] ução

consequên:ias

5.5. Embolsa sistêmlca: origem, conseqiiências e evoluçãoi
5.6. Embolsa aérea e gasosa: patogenia e manifestações

v

»IWnPPPn

VIFIP UP wv

=P

\ P

vv/

6.1. Conceito de isquemia: isquemja funcional
6.2. Enfarte: conceito e causas
6.2.1. Tipos de enfarte: enfarte branco e evermelho,
céptico e asséptico, caracte:-l'stjcas e patoge
ni a

6

6.2-2. Morfo] ogi a, evol uçãi
Fatores que modular as conaequenc l as da

3
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1. Hist(5rlco. Generalidades. T.:rininologia

Co nc e i t o

2. Meios de agressão dos agentes vivos

(

3. Fenómenosbásicos da inflamação.
4. Medindo!-es químicos e sua ação

5. Fase vascu] ar e exsudati va
6. Função das Células no P.l
7. Classificação das inflamações: agiidas e cl'únicas. Sel-osa!
fibrinosa, purulenta, hemorrágica.

8. Inflamação granulomatosa. Granulomas, acre
m

e

Evo l ução . Patogênese

9. Reparo regenerativo e cl catre
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0. Mod
ífi cação d0 processo
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ml c r o s c op l a
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IJnidade IV: Distúrbios do crescimento e da diferencjaçã

1. Hipertrofías:

Patogê1lese. Morfologia. Co1lsequências

2. Hiperplasias:

Patogênese. Morfologia. Conseqliências

3. At-"ofja, hipoplasjas,

aplasias,

0

agenesias

4. Metaplasia: Conceito. Patogêilese. Consequências.
5. Dísplasia:
6.

L es ões

7.

Neopl

Conceito. Morfologia.

pré-c

a1lceros

Collsequências. Evolução

as

as i a :

7.1. Generalidades.
c l as s i fl cação

Importância. Conceito. NorRenclàtu',de
.

7.2. Ca!-acterísticas das neoplasias. Critérios pa:'a distinguir os neoplasmas: diferenc cação e anaplasia. Ve
mocidade de crescimento. Modo de crescimento. Disseml n aç ao

7.3. Fatores qu? g.avernamo potencial metastático.
Diagn(isl:ico cjtojógjco. BÍ(5psia. Metástase. Recidiva
7.4. Colasequências locais e gerais dos tumores
Unidade V: Pat-ologi a do meio
1.

Co1ls i derações

2.

Agentes

geral

quími

a inb i e n t e

s

cos :

2.].

Generalidades, conceito de substâncias tóxicas

2.2.

AI cool { smo

2 . 3.

Tabag{

smo .

2-4 . Dependênc{a de drogas .
2. 5 . Lesões i atrogêni cas por drogas

f

f

.v€

2. 6. Intoxi cações di versas
3 . Agentes

fís

i cos

3.1. Disfunção termorregilatória:
queimaduras

hipotermja, hipertermja

3.2. Lesões pol' variação de pressão atmosférica
3.3. Lesões físicas:
contusões, fratliras, abrasõ:s,
ções , i !ac{sões , rad i ações

9

lacera

