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4
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5

Pré-requi.si-tos
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6
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7

Responsávelpela disciplina: Prosa. Santa Ma:ia LUckmann
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8

Obj et i- v o :

Cracia Mana Saltes Maciel koerich

Transmitir ao aluno conheci.mento
d3 Patologi.aque o torne capaz de compreeD
d:r os princípios básicos para re:onh-3cere tratar as doen;as.
9

Horário e local
5e feira: 10:10 às 11;50 - 2 aulas - sala 901-CCS.
6g feira: 08:20 às 10:00 - 2 aulas - s:ala 9a9-CCS.
As aulas práticas serão ministra:Jas no museudo Hospital Universitário
alunos deverão usar lu-/as ::i.rúrgicas e guarda-pó.

Os

('

10

Rv a ]- i. açã o :

e
A di.sciplina faz três (3) avaliaçE5es durante o lemestre, sendo q iJ e a la
2a avaliações tem peso = 15e a 3a avaliação peso :4.
No tocante a Última avalia;ão é cobrado todo o conteúdo qiie foi ministrado
na dis::iplj.rla: 35%de assuntos já a /aliados e 65%de assuntos ainda não av2

l i ados , anteriorme'.nte .

0 aluno deverá obter nota mínima de aprova:;ão = 6(seis)
Caso sua média :for inferior a nota 6(seis) e igual ou superior a 3(três),

desde que tenha fre.quência suficiente, poderá prestar prova de r=cupe;ação
(toda matéria).' A.. nota mínima para aprovação será 6(seis)? resultante da
somada médiadasavaliações+ nota da recuperação dividido por dois/
11

Recuperação

:

0 aluno terá urra sí:mana, após a publicação da rãota obtida no final do semeâ

{

ríoJo(matuta.no), é p:üfessora) ficará:. a disposição -Jos alhos f)ara eventuais
dúvidas

.

12 . Programa
R nexo .
13 . Ementa :

Generalidades sobre patologia: conceito d-3doe;lça. Os grandes processos mórbidos(altera:;ões celulares e extracelulares, distúrbios v3sciilares, processo inflamatório, distúrbios do crescimentoe da diferenciação).
Patologia
di meio ambiente, doenças infecciosas importa:ates na o-:lontologia. Prática d:
macroscapia e microscopia dos processos patológicos
l.# .
(
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80 semestr ai. s
Pré-requisitos

: MOR 5105
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(

1. Ge;neralidadessabre Patologia:
1.1. Conceito de siüúdBe doença. Divisões da Patologi-a.
1.2. Os grandes processos mórbidose suas interrelações.
1.3. Posição da Patos.agia Geral e;n tela:;ão ao ensino de OJontologia

2. Manifestações ::e.pilares à agressões:
2.1. As causas :Jas lesões celulares e sua classifi.cação
2.2. Os t'enâmenosda adaptação celular
2.3. Manifestações cellulares à agressão, "degenera:;ão", infiltrações,
e neurose

.

2.4. Microscopia dessas agressões.

(

3. Distúrbios ::ía h:mo-:dinâmica e dos mecanismos hídricos
3.1. Distúrbios vasculares pei:iféri:os-generalidades
3.2. Hip:reunia, isquemia, desidratação, edema.
3.3. Trombose, elnbülia., enfarte.
15. 4 .

Hemorragias

e

choqiJe

.

3.5. Ma:roscopia e mícroscopia desses prol:essos.
4.

O processo

inflamatório

:

4.1. Vi.sgo geral do processo inflamatório.
4.2. Rea:;ãü inflamatória

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

agiJda. Fases vasculares

e exsudativas

Âs células na reação inflamatória.
Reação infla'natóría :Fónica. Processos granulonatosos.
Rel)ilro re'ge:lerativo e cicatricial

A rea;ão inflamatória na práti-ca od)nl:ológica.

5. Processos proliferativos e da diferencia;ãi
5.1. Atrofia, hipoplasia e aplasia.
5.2. Pide.atrofia, hip:rplasia.

autólise

d

5 . 4 .

NeopJ-afia

,

displasi

3 .

5.5. Macroscopiae microscopia desses f)recessos
6

Patologia

do

meio

ambiente

:

6.1. Pn=iimocoíliosesde cau:sas orgâni-cas.
6.2. Pneumoconi.asesde causas inorgânicas
6. ) .

Pigmentos

endógenos

6 . .4 .

Pi- gmentos

exógenos

.
.

6.5. Macroscopia e ini.cross:of)iadeus;3slesões
7

Doenças

in fecciosas

:

7. 1 . Etiogeni-a e patogenia
7 . 2.

Esta

fi ll ococc

7. 3.

Estreptocücci

ias
as .

7.4. As ::ioe:nçasin'eccios:as mais comunsem odontologia
7.5. Macroscopia e microsc-3pia deus;3s infei:ções
(

