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VI. OBJETIVOS
Os objetivosda disciplina
ao profissional, ou sega,a relação da disciplina com o curso (Resolução 003/CEPE/84).
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Objetivos Gerais:

Discutir e esclarecer com os alunos conceitos básicos de Patologia, para toma-los capazes de
compreender os processos mórbidos gerais envolvidos na génese e na evolução das doenças.

Q!!içtivos Específicos:
Discutir o processo saúde/doença (conceitos, definições, aspectos atuais, adaptação);
Estudar os aspectos gerais das alterações celulares e extra-celulares mais comuns:
Identificar aspectos morfológicos e flsiopatológicos, de importância prática..no processo
inflamatório e reparativo;
Estudar os distúrbios vasculares gerais e sua relação com outros processos mórbidos;
Discutir e demonstrar os distúrbios de crescimento e diferenciação, com maior ênfase às
uçopiaslas maugnas
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VII. CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico:

UNl])ADE l: Introdução à Patologia. Manifestações celulares à agressão: adaptaçõese lesões,
acúmulos.
l . Introdução à Patologia:
1.1. Conceito de Patologia. Patologia Geral e Especial.
1.2. Discussão sobre saúde/doença como processo.
1.3. Os grandes processos mórbidos e suas enter-relações.
1.4. Posição da Patologia como campo de conhecimento,como área de diagnóstico complementare
sua relação com o ensino de Farmácia.
2. Manifestações celulares à agressão:
2.1. As causas das lesões celulares e sua classificação.
2.2. Os üenâmenosda adaptação celular. Tipos comuns de adaptação: atrofia, hipertrofia, hiperplasia,

(

metaplasia.
2.3. Conceito de reversibilidade e irreversibilidade; morte celular; morte do indivíduo.
2.4. Fatores que modulam a gravidade da lesão.
2.5. Patogenia da lesão celular.
2.6. Morfologia da lesão reversível e irreversível.
2.7. Morfologia da célula morta.
2.8. Patogenia e morfologia das neuroses de coagulação, liquefação, caseiflcação e gordurosa.
2.9. Evolução e consequências das neuroses, aspectos do tecido necrosado.

UNn)ADE 11:0 Processo Inflamatório
1. Histórico. Generalidades. Terminologia. Conceito.
2. Meios de agressãodos agentesvivos.

3. Fenómenos básicos (momentos) da inflamação.
4. Mediadores químicos e sua ação.
5. Função das células no processo inflamatório.
6. Classificação das inflamações: agudas e crónicas. Serosa, fibrinosa, purulenta.
7. Inflamaçãogranulomatosa.Granulomas, macro e microscopia. Evolução. Patogênese.
8. Reparo regenerativoe cicatricial. Cicatrização por I' e 2' intençãoiTecido de granulação
9. Complicações da resposta inflamatória reparativa.
10. Fatores que modificam o processo inflamatório.
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UNIDADE 111:Distúrbios vasculares
1. Edema.
2. Hemorragias.
3. Hiperemiae congestão.
4. lsquemia.
5. Trombose.
6. Embolsa.
7. Infarto.
UNIDADE IV: Distúrbios do crescimento e da diferenciação:
1. Atrofiar, hipoplasias, aplasias, agenesias, hipertroflas, hiperplasias.
2. Metaplasia: conceito, patogênese, consequências.
3. Dísplasia: conceito, morfologia, consequências, evolução.
4. Lesões potencialmentecancerizáveis.
5. Neoplasias:
5.1.Generalidades, importância, conceito, nomenclatura e classificação.
5.2. Características das ne.oplasia$:

diferenciação e anaplasia;

velocidade de crescimento; modo de crescimento; disseminação; metástase. Recidiva
5.3. Fatores que governam o potencial metastático. Gradação e estadiamento.
5.4. Consequências locais e gerais dos tumores.
5.5. Carcinogênese: química/física/biológica.

V[H. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOL'

ro DO PROGRAMA

A disciplina de Patologia Geral será desenvolvida através de
e
Aulas expositivo-dialogadas, conforme cronograma. Estimular-se-á a leitura prévia do tópico
e
Se considerado necessário, poderão ser aplicadas atividades de pesquisa ou de solução de casos
clínicos, individuais ou em grupo, de forma a complementaro conteúdo ministrado
! Será utilizada a plataforma M
para apoio às atividades presenciais

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
e

e
(

e

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os
quais deverão ser atingidos conj untainente
Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes à disciplina, Htcandonela reprovado o
aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades. Cabe ao
aluno acompanhar, junto ao professor, o registro da sua frequência às aulas
A verificação do alcance dos objetivos da disciplina será realizada progressivamente,duranteo
período letivo. A disciplina real izará 04 (quatro) avaliações durante o semestre, referentes a cada
unidade especificada no conteúdo programático, com pesos iguais
Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será

atribuídanota0 (zero)
O alunodeveráobternotamínimodlgpNyqcão - 6 (seis)

X. NOVA AVALIAÇÃO
Segundo Resolução 0 17/Cun/97 em seu $ 2' do Art. 70, "o a/z(no com.#egüênc/a iz{/ic/ente
e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0(três) e S,5(cinco vírgula cinco) terá
d/rei/o a z/manova ava/iaçõb no./;na/ do se/7zes/re
". Esta avaliação englobará todos os assuntos
ministrados. A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das notas das
quatro avaliações do semestre e a nota obtida nesta nova avaliação
Esta mesma resolução prevê, em seu artigo 74, que ''o a/z//zo,qz/epar mo//vo de força maior e

plenamentejusti$cado, dei)car de realizar avaliaçõesprevistas no plano de emino, deverá
formalizar pedido de avaliação à Checa do Departamentode Ensino ao qual a disciplina
rtence, dentro do prazo de 3(três) dias qlçis, recebendoprovisoriamente a mençãol.
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X. CRONOGjiAMA
DATA
AGOSTO
09/08/10

CONTEÚDO PROGRA]

Apresentação da disciplina e discussão do plano de ensino
Processo saúde/doença. Manifestações celulares à agressão. Adaptação
celular: atrofia, hipertrofia, híperplasia, metaplasia.
Alterações celulares reversíveis. Acumulações entra-celulares.Degeneração
hidrópíca. Esteatose. Aterosclerose
Alterações celulares irreversíveis. Neuroses

16/08/10

23/08/10
30/08/10

I' AVALIAÇÃO

SETEMBRO

Diü ttão lesivo,conformecalettdárioUFSC.

06/09/10
13/09/10

20/09/10

06102A -- 2' feira

H

b.'

Processo inflamatório: histórico, terminologia, conéêito. Fenómenos básicos da
inflamação. Mediadores químicos, função das células. (Início: 07:30h)
Estudo dirigido: classificação das inflqpqçQg!

27/09/10

Reparo regen

OUTUBRO
04/10/10

2'. AVALIAÇÃO

H

ll/lO/lO

H

25/10/10

U

01/11/10

H

Dia não latino, conforme calendário UFSC.

H

Dia não letivo, conforme cülettdário UFSC.
Neoplasias l. (Início 07:30h)
Neoplasias ll.(Início 07:30h)

18/10/10

Dia não lesivo, conforme calendário UFSC.
Distúrbios circulatórios: edema, hemorragia, hiperemia, isquemia. (Início 07:30h)

n

NOVEMBRO

3' AVAL.TAr Ãn

08/1 1/10
15/1 1/10

22/11/10
29/1 1/10

H

06/12/10

H

13/12/10

H

DEZEMBRO

4'. AVALIAÇÃO

X. CRONOGRAM.
DATA
AGOSTO
1 1/08/10

18/08/10
l25/08/10

SETEMBRO
01/09/10

H

08/09/10

/TURMA

06102B -- 4* feira

coNTEÚDo PKOGKAMÁfiêÕ

Apresentação da disciplina e discussão do plano de ensino.
Processo saúde/doença. Manifestações celulares à agressão. Adaptação celular
atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia.
Alterações celulares reversíveis. Acumulações intracelulares. Degeneração
hidrópica. Esteatose. Aterosclerose.
Alterações celulares irreversíveis. Neuroses.
]' AMAI,IAí"'Ã

n

Processo inflamatório: histórico, terminologia, conceito. Fenómenos básicos da
inllamaçâ,o

15/09/10 l - Processo inflamatório: mediadores químicos, função das células.
22/09/10 1- Classificação das inflamações.
29/09/10 l - Reparo regenerativo e cicatricial.
cicatricia]. Cicatrização por l] ' e 2à intenção. Fatores que
modificam o processo inflamatório.

OUTUBRO
06/10/10
13/10/10

a

20/10/10
27/10/10

B

03/1 1/10

a

17/1 1/10

H

24/11/10

H

01/12/10
08/12/10
15/12/10

H

NOVEMBRO
lO/ll/lO

2'

AyAÍ

.IAÍ'Ã

r\

Distúrbios circulatórios edema, hemorragia(Início 07:30h)
Distúrbios circulatól'íos ESTUDO LIVRE
Distúrbios circulatórios
Distúrbios circulatórios embolsa, infarto

'4ü A VA T T A r Ã r'l

DEZEMBRO
H

Neoplasias l.
Neoplasias ll.
Neoplasias lll.
4'

AVAL

.IA rA n

Avaliação final (Recuperação, conforme Reso]ução 0 ] 7/Cun/97, $ 2'
do Art. 70)
-
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