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os princípi.os básicos para reconhecere tratar as doenças.
Horário . e local
4g fei.ra
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5132

- 10:10 às 11:50 - 2 aulas

- sala

900

5a feira - 07:30 às 09: 10 -- 2 aulas -- sala 900
As aulas práti.cas serão mi.ni.stradasna sala de macroscopiano Servi.ço de Anatcxni.a Pato1(5gi.ca ( S;U') , no hospital Uni.verei.táxi.o.
Bato(]ologia

O curso de patologia desenvolver-se-aatravés de
[ . Au]as expositivos, conforimcronograma,ondese está.mudará
a ].ei.Luraprevi.a
do tópico e a parti.ci.poçãodos alunos medi.ante
di.scussãoori.enfada.

(

5

2. Aulas práticas de mi.croscopia e macroscopiar conforrm cronograma, an qu-: os
alunos procurarão desenvolver a capaci.dadoobservação e de diagnóstico.
Avaliação

A di.sci.planafaz três (3) avaliações duranteo sermstre, sendoque a le e 2a ava
Ilação tan peso ; 3 e a 3e avaliação peso ; 4.
lü) tocante a última avaliação é cobradotodo o conteúdoque foi. mini.stradona di.s
ciplina: 35gde assuntos já avali.idos e 65 de assuntos ai.nda não avali.aços, anteri.oriente
O aluno deverá obter nota mini.made aprovação = 6(seis) .

Caso sua médiafor i.nferi.or a nota 6 (seis) e igual ou superior a 3 (três), des
de que tenha frequênci.a suei.ci.ente, poderá prestar prova de recuperação(toda nB
ténia) , ondea nota mini.mapara aprovaçãodeverá ser = ou superior a 6 (sei.s).

6

Recuperação

O aluno terá umasacana, após a publicação da nota obti.da no fi.nal do sanestre,
para se preparar para a avaliação de recuperação, sendo(]ue neste período(rmtuti.no) , os professores ficarão a disposição dos alunos para eventuais dúvi.das.
7

Progrann

8

Flírlnta

(anexo)

Genralidades

sobre Patologi.a:

contei.to

de doença.

Os grandes processos

mórbi.dos

(alterações celulares e extracelulares, disttárbios vasculares, processos i.nflamat(5ri.o, di.stúrbios

te.
9

do cresci.mento

e da di.ferenciação)

. Patologia

do mei.o ambien

Práti.ca de macroscopi.a e mi.croscopia dos processos pato1(5gi.cos
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DISCiPLlígA: PATOLOGIA GERAL V
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Curso:

f

PTL 5121
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Hot'as/aula: 04 semanais
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MIP 5108
MIP 5202
CFS 5132
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Unidade l: Intr'odução a Patologia: Manjfcstações celulares à agressão
rações e lesões, acúmulos, calficações e pigmentos.
l

Introdução a Patologia:
1.1. Conceito de Patologia, patologia get"ale especial
1.2. Conceitode saúdee doença. Divisão de Patologia.
1.3. Os grandes pr'ocessosmót"bidosé suas intert-ilações.
1.4. Posição da patologia comocampode conhecimento,comoárea de diagnóstico
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adap

complementar e sua relação
n

com o sensjno de rqutrição.

Manifestações celulares à agressão:

2.1. As causas das lesões celulares e sua classlfficação.

2.2. Osfenómenos
da adaptação
celular
2.3.

Tipos comuns de adaptação:

att'ofia, hipertrofia, hiperplasia, ní=taplasia.

2.4.

Rel ação das adaptaçõescamalterações doc msclníentoe da diferenciação: displa-

2.5.

Conceito

2.6.

Fatores

sia e cancer

de reversibjlldade

e {rreversjbilídade;

que modulem a gravidade

morte celular, norte do.indivíduo

da lesão

2.7. Patogeniada lesão celular
2.8. Morfologia da lesão reversível e in'eversível (mjcroscopia, mcmscopja).
2.9. Morfologia da célula morta(micro e macroscopia)
l
P .a t. n ap n i a
Q morfo l oa { a das neuroses de coaqu l anão +
2
]

+

?

quefação, caseificação,
2.11- Evolução. Co.nsequ.ências
3

gomosa, gordurosa

P i gment o s :

3.1. Pigmentos e1ldóg?nos: ljp)fucsina,
da

he:nog ] obi n a

3.2. Pigmentos exógenos: carvã),
3 . 3 . Pneumocon i oses
4.

Cal ci fi cações

melanjna, derivados

sí] ica, ferro,

asbesta

:

4.1. Tipos: distrófica e metastática
4.2. Patogeni a e morfologia

Un i dade

]

ll

AI terações c i rcu l atóri as

Hi perçmi a e congest
1 . 1 . Co.nce i tos
1 .2.

Eti ol ogi a:

ão :

patogen{

a

1.3. florfologia: formas aguda e crónicas

aspectos

gera i s ;

re l ação com edema
2

Hemorrag i as
2. 1 .

Etiologi

a;

Patogeni

a

2.2. Terminologia: hematoma,hemopericafdio, hemoperitõnjo,
hematê;pese,melena, e;aterorragia, hemoptise, metrorr.g
gl a ,

2.3.
3

meno:'ragl

Consequê1lcias

à

; mol:iulação

Edema .

3.1. Distribuição de água corporal
3.2. Conceito, tipos, terminologia

3.3. Seoaração entre transudato e exstidato
3. 4.

Patogenl

a

3.4.1. Edema por a:imento da p!'estão hidrostática(Ph)

3.4.12. Edemapor diminuição da pressão olacótica
3.4.3. Edema p)r obstrução linfática
3.5

3.6

3.4.4. Edemapor favores intersticiais

Causas clínicas de edemageneral azado; inslificiênc ia
cardíaca direita, p:rjcardjte, doenças renais, cirr.g
se, má absorção proteica, desnutrição, enterro.abas,
outros

Causas clínicas de edema localizado ou segmentar:ob.ã
triiçã3 venosa, aumentoda permeabili:jade, obstrução
l i nfát{ ca

3.7
3.8
4

Morfologia do ede;na, tipos especiais
Mini festações

cl I'n i cas

T r o mn b o !; e

4.]. Conceito de tromba e de trombose
4.2. Etiologia: l3sã.o e1ldotelial, alterações do fluxo
altel-anões da composição sanou:inca
4.3. Trombose por I'3são endotelial
4.4. Trombose po'' alterações de fluxo4.5. Trombose por altera;ões da composição sanou íneõ
4:6. Mol'folog:a dos trombos: t ipos conforme coloração
relação com a p-acede: ''vegetações''
4.7., Bife;'enças entre tromba e coágulo "pós-mortes'
4.8. Evol ução
4 . 9.
5

Consequêncl

e

e

as

Embo ] i a :

5.1. Colaceito d3 êmbolo e de enb)lia
5.2. Tipos ''e freqiiencia dos êmbolos

5.3. Tipos de embolsa. .
5.4. Embolsa pulmonar. orige:n dos êí:lbolos, consequên:ias
e evo] ução
5.5. Embolsa slstêmlca: o!-icem, conseqiiênclas e evolução
5.6. Embolsa aérea e gasosa: patogenia e münltestaçoes

6.. lsquemia e enfarte (infarto)

6.1. Conceito.de isquemia: {squemja funcional
6.2.- Enfarte: conceito e«causas
6.2.1. T:ípos de enfarte: enfarte branco e evermelho,
séptico e asséptico, caracte!-ístjcas e patoge
n] a

6.2.2.

6

Morfol ogi a, evol uçã) .

3. Fatores que modu]am as condequencl as

da l squeml

a

Unidade 111: 0 Processo Inflamatório

1. Histórico.

General idades. T.:rtn-íno logra

Conce l to

2. hleíos de agressão dos agentes vivos
3. Fenómenosbásicos da inflamação
4. MedÍadol-es químicos e sua ação

5. Fase vascular e exsudativa
6. Função das Células no P.l
7. Classificação das inflamações: agiidas e cr'õnicàs. Sel-osa,
fibrinosa, purulenta, hemorrágica
8. Inflamação granulomatosa. Granulomas, macro e microscopla.
Evo l u ção . Pa.togênese
9. Reparo regenerativo e cjcatricial.

2e i n+-enção

Mn d .i f .i r- p r- '5 n

y

dn

Cicatrização

P !''o c e s s c} { rl f ] a'n 3 +. ó rj:

por IÊ

e

Unidade IV: Distúrbios

1. Hipertrofias:

do crescimento e da diferencíaçãci

Patogêiles.e. Morfologia. Consequências

2. Hiperplas'ias: Patogênese. Morfologia. Conseqiiências
3. Atrofia,

hipoplasias,

4. Metaplasia:
5. Dísplasia:
6 . L esões

pré-c

aplasias,

agenesias

Conceito. Patogênese. Consequências.
Conceito. Morfolo3 ía. Co1lsequêncías. Evol uça3
a:acenos as

7. Neop]
asi a

7.1. Generalidades.

Importância.

Conceíto. flornenclàtu«à e

c l as s í fi c ação

7.2. Ca!-acterísticas clãs neoplasias. Critérios pa;'a distinguir os neoplasmas: diferenciação e anaplasia. Ve
l)cidade de crescimento. lqodo de crescimento. Dissemi nação

7.3. Favores que governam o potencial metastátlco.
Djagnóst:ico cjtológ.ico. Biópsia. lqetástase. Recidiva
7.4. Colasequências locais e gerais dos tumores
Un i dade

}.

V

P a t o l o g i a do me i o a inb i e n t e

Co1ls i derõçõãs
Agentes

geral

qu ími cós

s

:

Generalidades,

conce ito de substâncias

A l c f)o l j s no

Tabaa { smo

Dependênci a de drogas .
2.5. Lesões iatrogênicas por drogas.

tóxicas

2. 6. Intoxi.cações diversas
3

;\gentes físicos
3 . 1 . Di.sfunção

termorregulat(5ri.a:

hi.potermia,

hi.p:rterrni.a,

suei.maduras

.

3. 2. 1nsõespor variação de pressão atmosférica
3 . 3.

-Lesões

físicasCr

contusões,

futuras,

abrasões,

laceraç)ões,

incisões

rnd { nr'-É:Q:'a

9. Cromograinn

General i.dado sobre Patologi.a

Conceito de saúde e doença
Divisão da Patologi.a
Os grandes processos mórbi.dose suas interpelações
Dhnifestações celulares à agressão
Causas das lesões celulares e sua classe.ficação
Os fenómenosda adaptação celular
AutÓli.se, necrose
Pigmentos, cala.ficação
Di,stúrbios da hemodi.nâmica
e dos mecanismos
t)ásicos
Hi.perani.a

Is(]uania
Emana

Elnbolia

Enfarte

Hanorragi-a
le

avali.ação

Processo

i.nflarnatóri.o

Reação Inflannt(5ri.a

(visão

geral )

;\grada

Fenómenos l:únicos da inflamação

Mediadores quími.cos da i.nflamação

As células da reação inflaínlatória
Reação i.nflarnlatóri.a crâni.ca
Reação i.nflamat(ária granulomatosa

Reparo regenerati.vo
Reparo cicatri.ci.al
Ci.catre.zação l;apor le i.ntenção

Cicatri.zação por 2e intenção
Medi.ficação do processo inflamar(brio
2e Avali.ação
Di.stúrbios do cresci.mento e da diferenci.ação
ni.pertrofi.as
Atrofi.as , hi.poplasi-as , apJ-asi.as, agenesias

,

Displasi.as
Lesões pré-cancerosas
Neoplasias (generalidades)
Neoplasias bem.gnas
rl

nqa

{ f { /-;a .-=n

Neoplasi.as mala.gnas
rl = ca { f { r-n r-=n
'i/elocidade de cresci.manto
Metástase e reco.di.va
Bi(5psia
Patolcxli.a do meio ambiente-general i.dados

Agentes químicos
Agentes físicos
'Ra n\ral j âpãn

Recuperação

