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1.1. HOR-BRIO

TEÓRI(AS

TOTAL DE HORAS
AULA SEMESTRAIS

72 horas/aula

TURM.\S PRATICAS

4' aula ]4:2Q às }6:1Q- Saia 92?
(CCS)/Sala n'l e Sala de Macrnscapia

6' feira: 08:20 às 10:00 (Tumu A) - Saia 927 (CCS)/Saia n'] e
Saia de
do Serviço de Anatomia Patológica

a 4P/}ÍU.

6' íêim: 10:10 às ]]:SO

do Senaçü de

Pamli5gica

\....rendimento aos alunos: 4' íbim das

S,4P/HU

i

l 08:QO às 12:00 horta-Sala n' 13/CCS

{Tumu B) - Sala 927 (CCS)/Saia n'] e
Sala de Macmsc(»ia do Sennça de Anatomia Paológica
SAP/HU

} n. PROFESSOR (ES) MllWSTRANTE ÍS)
i
1. Grada Mana Saltes Maciei Kwrich
(graciakwrich@biturbo.com.br)
1
2. h4aeda Smtos ]<oerich
{magmw@:niaaix.oom,br}

In. PRE-REQUISITO
DD1(;0

1. CFS 5145

2. MOR 5230

3. MOR 5316
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NO1\ÍE DA DISCIPLINA
Fisiologia Humana
i\plicada à
Histol%ta ilibada à
;) A
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EMENTA
Gmeialidades sobre Patoti3gb: «)nwib de doença. Os grandes processos mórbidos {altemções celulares e
extxaceiuiarw,distüibios vascularn, procnso itHainatório, disMibios do crescimmb e da diíêrmciação)-

Ao 6m do om

o aluno deveis scr capaz de conhecer, compreender e

móüidu, extnpolaido M contos
solução de pmblmEls.

pam situações práticas

H

a

os Sandes processos

visando à

l Obietivos esDecínicos

1. Estunular o conhecunentoteórico em Patologia Geral, para quc o$ académicossejam capazes dc
conceituar e descrever morfologicamenteas lesões e identificar as alterações de nomulidade,l
estabelecendo a aplicabilidade prática do conhecimento teórico.

l

Desenvolver a capacidade de observação e descrição dos aspectos microscópicos e macroscópicos
coloração: consistência, fome. localização anatómica) e realizar diagnóstico morfológico
dmtiâcanda os processos mórbidos e penmtindo uma correlação anatomoclinica
Estnnular o emprego de expressões e o domínio das temlinologias utilizadas na linguagem da descrição
das lesões: de sua etiologia e patogenia

VII. CONTEUDOPROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico
UNIDADE l: Introdução à Patologia. Manifestações celulares à agressão: adaptações e lesões, acúmulos
calcificações e pigmentos.
introdução à Patologia:
1. 1. Conceito de Patologia. Patologia Geral e Especial

! .2. Conceito de saúde e doença. Divisão de Patologia
1-3 0s grandes processos mórbidos e suas mterrelacões.

l

1.4. Posição da Patologia como campo de conhecnnento,como àea de ãagnóstico complementare
relação com o ensino da Enferlnauem

12. Manifestações celulares à agressão

2. 1. As ousas das lesões celulares e sua classificação
1 2.2. Os íenâmenos da adaptação celular
2.3- Tipos comuns de adaptação: atrofia, hiperuofia, hipcrplasia: metaplasia
2.4. Relação das adaptações com alterações do crescimento e da diferenciação: displasia e câncer
l 2.5. Conceito de reversibilidade e ineversibilidade: more celular, morte do indivíduo
2.6. Famres que modelam a gravidade da lesão.
1 2.7. Palogenia e morfologia da lesão celular
2.8. Patogenia e morfologia das neuroses de coagulação. liqüeíàção, caseiÊcação. gomosa gordurosa

l 2.9. Evolução, comeqüências

3. Plural)tos

3.1 . Pigmentos endógenos: dera'ç'adosda hemoglobina: }ipoflicsina e melanina.
3.2. Pigmentos exógenos: carvão, sílica. berro- asbesto.
3.3. Pneumomnioses: antracose-silicose-hemossiderose-asbestose.

4. CalciÊcações:

4.1. Tipos: dlsüóâca e metastática.
4.2. Patogenia e morfologia.

UNIDADE 11: Processo Inãamatóric.

] . Histórico. Generalidades. Temlinologia. Conceito

2. Meio de agressãodos agentesvivos
3. Fenõmmos básicos da iilílamação
4. Mediadores químicos e sua ação.
5. Fase \oscular exsudaüva

6. Função das células no P.l
7. Classiõcação das inflamações: aguda e crónicas. Serosa. âbrinosa: purulenta, hemorrágica.
8. Innamaçao granulomatosa. Gíanulomas, macro e microscopia. Evolução. Patogênese.
9. Reparo regenerativo e cicatricia]. Cicaaizaçào por I' e 2' intenção.
10. Modiâcacão da prowsso ülílamatório.

11. Complicações da resposta innamaória-reparativa.

UNIDADE

111:Distúrbios hemodinâmicos e doença tromboembóiica.

1. Hiperemia e congestão
} . 1. Conceitos.
l i.2. Etiologia: paiogenia.
1

] .3.Significado clinico: relação com edema

12. Hcmoiióllias

1

2.1. Etiologia. Paioaenia
2.2.Terminologia:

mmanagla

hematoma.

hemopericárdio,

hemoperitõnio.

melena

hematêmese.

CRtCFOTTãol&.

2.3. Consequências, modulação

3. Edema

3. 1 Distribuição de água corporal.
3.2. Conceito, tipos, terminologia
3.3. Distinção CDtUC transudata e euudalo
3.4. Patogenia

3.4. 1. Edema por aumentoda pressão hidrostática (Ph).
3.4.2. Edema por diminuição da pressão oncótica
3 .4.3. Edema por obstrução linütica
3 -4.4. Edema por htores intersticiais

3.4.5. Causas climcas de edema generalizado: insuficiência cardíau(üreita
enteropaücas: outros

(

1

l

pericardite, desnutrição.

3-4-6. Causas clínicas de edema localizado ou segnentar: obsmição \entesa:aumento da pemleabilidade.

obsnução InlBüca
4. Trombose:

4. } . Conmita de tlombo e de trombose

4.2. Etiologia: lesão endotelial.ajBrações do üJuxoe alterações da composição sangüínw.
4.3. Trombose por lesão endotelial

l
l

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Trombose por alarações de fluxo.
Trombose por alteraçõesda composição sangtihea.
Morfologia dos trombos: tipos de floração e relação com a paede, "'ç'egetações
DiÊermças enfie trambo e coágulo ''pós-morrem

4.8. Evolução
4.9. Conseqüências.

15. Emboiia:

5.1 . Conmito de êmbolo e de anbolia

5.2. Tipos e Êeqtiência dos êmbolos.

(

5.3. Tipos de einbolia
5.4. Embolsa puimonu: origem dos êmbolos, comeqüências e evolução.
5 .5. Embora sistêmica: origem- consequências e evolução.
5.6. Embolsa aérea e gasosa: PatogenJa e manifestações

6. lsquemiae enÊirk(iníãrto)=

6.1 . Conceito de isquemia; isquemia funcianal6.2. ]nEarto: Conceito e causas.
6.2.1 . Tipos de enfarte: en&rte isquêmico e hemorrágico, séptica e asséptico, características e patogenia.
6.2.2. Moúoiogia. evolução.
6.3. Favores que modulem as mnseqtíênclas da isquemia.

UNIDADE

[V:])istúrbios do crescimento e da diferenciação
1. Hipemafiu: Patogênese.Morfologia. Consequências

2. Hiperplasia: Paiogênese. Morfologia. Consequências
3. Atrofia, hipoplasias: aplasias, agenesias

4. Metaplasia: Conceito. Patogênne. Consequências.
5. Displasia: Conceito. Moúologia. ComeqÍiências. Evolução.
6. 1nsões pré-canwrosas.
7. Neolasias:

i

! . Generalidades: Impoítâncu. Conceito- Nomenclatura c classiõcação
7.2.Caraaerísuca

7.3
7.4.
7.5.
7.6.

du

neoplasias. Cnténos

para distmgüir os neoplasmas

diferenciação e anaplasi

Velocidade de crescimento. Modo de crescunento. Disseminação

Metástase
Conswilências locais e gerais dos Tumores
Gnldação e estadiamentogeral dos cânceres
Carcinogênese/química/âsica/biológica.

Conteúdo Prático
l .UNIDADE

1: Lesão e Adaptação.

1. 1.Morfologia da lesão reversível (microscopia- macroscopia)
! .2.Morfologia da célula morta (micro e macroscopia)
1.3 .Tipos de neurose: liqueíà.ção, coagulação, caseosa, etc

1.4. Morfologia: calcificações/pneumoconioses

1.5. Estudo de caso clínicos: estwtose, cinose. aterosclerose
2

UNIDADE 11: Processo Inflamatório
2. 1.Células no Pl: moiíologia e fiinção
2.2.Tipos de Inflamação: morfologia e quadros clínicos

2.3 . Aspeaos microscópicos e macroscópicos da regeneração e da cicatrização por ]' e 2' intenção
2 4. Estudo de casos clínicos de P] agudo c crónico
3 UNIDADE 111:Distúbios circulatórios e hemodinâmicos.
3. 1. Congestão: Morfologia: fomlas aguda e crónica. Estudo de casos: insuficiência cardíaca congestiva. cor
pulmonale. congestão pulmonar: etc
3.2. demo:r«aa: Escudo de casa

3.3. Edemas: Morfologia. Correlação clínica. Estudo de casos: edema pulmonu: edema subcutâneo.elc
Manifestações clínicas
3 .4. Embolias: Casos clínicos: Tromboembolia pulmonar e sistêmica. Embolia gordurosa Mai dos caixões

3.5.Tromboses: h4orfologa: aspectos micro e macroscópica. Correlações clínica. Casos clínicos: bombos(
venosa profimda trombose arterial e cardíaca.
3.6. lsquemla e Iníàrto: Morfologia: infiRO hemorrágicos e isquêmicos- Casos clínicos: angina de peito
insano do miocárdio. AVC. iilíàno intestinal. etc
UNIDADE IV: Distúrbios do crescimentoe da diferenciação
4. 1 Atro6a. hipemofia. hiperplasia. metaplasia- anaplasia. Aspeaos morfológicos

4.2. Displuia: morfologia. Estudo de caso: colpocitologiaesâoliativa. infecção por HP\r, interpretação do
exame de Papamcolaou.

4.3. Neoplasias: Microscopia da célula cancerosa. Cnaaeristicas diferenciais das neoplasias: aspectos
morfológicos das benignas e malignas. Gradação e estadlamento. Casos clínicos: câncer de mama.
pulmão: imestino, colo de útero, etc

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAA{A
O curso de Patologia Geral desenvolver-se-áatravés de:
6. 1. Aulas teóricas: conforme cronograma. em que se incentivaiá a leitura prévia do tópico6.2. Aula expositivo-dialogada. ccan construção de contitos a partir de exe:lnplosoferecidos e de situações
que os alunos experimentaramou coiüewram.

6.3. Aulas práticas com espécimesmacroscópicase construçãode exemplosclínicos a partir das lesõesl
apresentadas.

6.4. Aula.s teórico-pranca com apresentação de "casos clínicos" sumários, onde o aluno desenvolveráal
capacidade de observação e de diagnóstico(solução de problemas), assim como se estimulará o uso
corr@o das expressões e temiinologia.

6.5. Seminários pam promover discussões dos casos çlinicos

lix. WKTono!::Qç}4pE AVAUACÃO
7. ! O período leb\:o será dix4didoem 4 (quauo) unidades, a'ç'aliadasatravés
}

A't'afiação mdl\lduaLfarupo:onde a verificação do conhecimentose dará através dc 2(duas)

avaliações A primeira versando sobre as Unidades i e JI e a segunda. sobre o conteúdo das Unidades l

111e l\r. A média destas avaliações valerá peso 2. Serão compostasde duas etapas-uma partel

individual de questões obyetivas c/ou subiaivas: outra parte a ser realizada peia equipe. abordando os l
assuntos das aulas teórico-práticas. estudos dirigidos, seminários e estudo de casos clínicos
l A'ç'ablação eólico/prática da wwDe: em que os alunos trabalhando em equipe(mesa), serão i
averiguados no decorrer do semesFe abra\:és de relatórios (RE), estudos diíígidos(ED), estudo de i

casos(EC), trabahos (TR) e da veriâcaçãode desempenhoora] com apresentaçãode seminano(SE).i

A médiadestestrabahosvalerápesol.

7.2. Nota Final: Ao final do semeie: o aluno deverá obternota final igual ou supehor a 6,0 (seis), resultadol
da média das duas avaliações (Peso 2)+ média das avaliações práticas (Peso l ).
OBS.: 1 . Ao anal do semestre será descartado o menor desempenho das avaliações teórico/prática da l
equipe

2. Confomle legislação vigente (Resolução 017/Cun/97 em seu Ê 2' do Art. 70 ) e decisão do
Coleglado do Departamento de Patologia, não haverá nova avaliação para recuperação de nota

Ficamindivídua!
Entregar uma íotogra6a 3x4 recene: juntamente com seus dados pessoais

Esta acha conteráo assentamento
do aproveitamento
dos alunos, onde serão anotadasos scgumtesl
itens: 1. assiduidade: 2. pontualidade: 3. desempenho; 4. veriâcação teórico-prática da equipe: n
Verificaçãoescritaindlxridual:
6. comenúrio
Os itens 1. 2 e 3. serão avaliados confomie o seguinte critério
(+) = bom aproveitamento
( -) = apro'ç:eitammto insuficiente

O resultado posüivo(-P) será usado se o aluno necessitar arredondamentosna média final.
O resultado(-) insuãciente não influenciará na nota

No item 4, serão registradas as notas dos estudos dirigidos. relatórios- questionános- trabahos e
veriõcaçâo ora! realizadas pelas equipes(mesa)
No item 5, o registro das notas das veriâcações escrita individuais/grupais .

Obs.: Duranteo semesae:as achas estarãoà disposiçãoda aluno, para acompanhamento
do seul
rendimento e a verificação da necessidade auxílio pedagógico.

B

X. NOVA AVALIAÇÃO
Conforme o art. 74, Resolução n'. 017/CUn/97, "0 aluno, que por motivo de força maor e
plaiamentejustiâcado, deixar de realizar as avaliaçõesprevistas no plano de ensino , deverá

fomlalizar pedido de a\filiação à Chefia do Departamento de Patologia de Ensino ao qual a disciplina
pertence, dentrode três(3) dias Úteis...". As avaliaçõessubstitutivasserão preferencialmenteorais

XL CRONOGRAMA TEOR]CO
SET
] 3/09
] 5/09
20/09
22/09

UNIDADE

J: Lesão e adaptação.

Apresentação e discussão do Piano de Ensino/Programa e Cronograma- Noções Gerais sobre
Patologia. Saúde e Doença.
iManifestações celulares à agressão.

Alteração reversível
Alteração irreversível. Evolução das necroses.
Calcificações. })igmentos e pneumoconioses.

OUT
04/] 0
} ] /] o
(

i 8/10

25/]0

NOV
01/}1
08/'1}
i7/1}

UNIDADE

Crónica granuiomatosa

Classificação das inflam ações, fibrinosas. purulenteas. etc
Processo regenerativo e cicatricial

[' A\rALIAÇAO:

UNIDADE
22/1 1

29/1}

11:Processo Inflamatório

Processo Inflamatório: Definição. Causas. Sucessão de Fenómenos.
l Processo Inflamatório: Células inflamatórias. Mediadores químicos
Processo inõiamatórioagudo: Sinais clínicos. Características. Momentos.
l Classificação das inflamações: serosas, fibrinosas, purulentas. etc. Inflamação crónica.

UN]])AGES ] E ]].

111: Distúrbios hemodinâmicos e

doença tromboembólica.

l Introdução aos distúrbios circulatórios e hemodinámicos. Hiperemia aviva/Congestão venosa.
Trombose. Embolsa.

DEZ
06/12
08/12

lsquemi; Infarto. Hemorragia

Edema

(sexta AB
(

FEV
UNIDADE ]V: Distúrbios do crescimento e da diferenciação
07/02

}4D2
21/02
28/02

MAR
02/03

Hipertrofia. Hiperplasia. Atrofia. Metaplasia. Displasia. Diferenciação e Anaplasia
Neoplasia: generalidades. Conceitos. Nomenclatura. Características da neoplasias
Classiâcação geral. Gradação e estadiamentogeral dos cânceres.
Caractei'ísticas diferenciais dos tumores. Efeitos do tumor sobre o hospedeiro. Noções de
tratamento do câncer.

2' AVALIAÇÃO: UNIDADES111E IV.

Discussão do plano de ensino para o próximo semestre/propostas de mudanças de
assuntos/conteúdos/avaliações.

CRONOGRAMA PRATiCa
DATA
SET
29/09
29/09
29/09

ASSUNTO

Visita ao Serviço de .Anatomia Patológica,' SAP

l(A) Conceitos e caiacnnzação dos processos envolvendoa more celular: as modiâcações

lmoúológicu
(B) Idem

OUT
06/10
06/10

13/]0

}3/]0

20/ 10

20/10
27/ 10

27/10

<

A) Estudo de caso: Esteatose/aierosclerose/pneumoconiose(EC)

(B) Idem
(A) Inu'odução ao processo infiamaiório: discussão dos mecanismos celulares c teciduas
observados no Pi
(B) ideal
l(A) Células inflamatórias Morfologia e fuinção. Interpretação de hemogíama em relação ao PI
fTR)
(B) idem

(A) Estudo de casos clínicos de processo iMlalnatório(EC).
(B) Idem

N0\r
03/1 1
03/1 1

17/} }
17/1]

24/1 1
24/1 1

DEZ

0}/12
01/12

(A) Estudo de casos climcos Tipos de Inflamação. Regeneração.Cicatrização por I' e 2' intenção

(RE e ED)
l (B) Idem
l(A) Estudo de caso: Trombose venosa profunda. Insuficiência cardíaca congestiva (EC)
(B) Idem

(A) Estudo de caso: Angina pectons. Iníarto do miocárdio. AVC. Trombose/ Congestão.

(ED/RE)

(B) idem

(A) Estudo de caso: Embatia sistémica e pulmona/hemorragia/Infãno (ED/RE)
l (B) Idem

IUV

(.

02/02
02/02

(A) Semináüo de casos clínicos: Distúrbios hemodinâmicos e doença tromboembóhca

09/02
09/02
16/02
16/02

(A) Estudo de caso: metaplasia/dispiasia/lesõescancerizáveis.(EC)

23/02
23/02

(B) Idem

(B) Idem
(A) Características macroscópicas das neoplasias benignas e malignas
(B) Uem
(A) Casos clínicos: CA de mama. intestino, pulmão, ac..(ED/RE).
(B) Idem
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ed. Rio de Janeiro: Guarnbam Koogan:2000
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ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004
BRASILEIRO FO, G et a:. Patologia. Bogliolo. 6' ed Rio de Janeiro: Guanabare Koogan,

ANDRADE. BARRETE NETO. GRITO, MON'TENEGRO.Patologia Processos Gerais
4' ou 5' ed. Rio de Janeiro: Atheneu. 1992

RUBIN. E. Patologia: Bases Clinico-patológicas da Medicina. 4' ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2005.
RUBIN, R; FARBER, JL. Patologia. Rio de Janeiro=Interlivros.1990
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