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Equivalências
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CFS7101

IJnidade lll

O processoinflamatório

Unidade IV
Distúrbios da
hemodinâmica

e dos

mecanismos hídricos
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Biblioteca Setorial da Medicina, 12 exemplares; localização na estante: 61 6 R636p).

ROBBINS, StanleyL. (StanleyLeonard);COTRAN, Ramzi S.; MITCHELL, RichardN. Fundamentosde patologiajdel Robbins &;

Cotran. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): GuanabaraKoogan, 2006. 829p. ISBN 853521836X (Biblioteca Setorialda Medicina, 3 exemplares;
localização na estante: 616 F981)

RUBnq, Emanuel. RUBIN -- Patologia: Bases Clinícopatológicas da Medicina. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2006. 1648p. ISBN
H

8527711443 (Biblioteca Central, 17 exemplares; localização na estante: 616 P3 12)

CONSOLARO, Alberto. Inflamação e reparo: um sílabo para a compreensão clínica e implicações terapêuticas. Maringá: Dental Press,
2009. 352p. ISBN 9788588020481 (Biblioteca Central, 7 exemplares; localização na estante: 616-002.1 C755i)
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MONTENEGRO, Mano Rubens; FRANCO, Marcello. Patologia: processos gerais. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 1999.320p. ISBN
85737913 14 (Biblioteca Central, 11 exemplares; localização na estante: 616 P3 12).

DE PAOLA, Domingos.Mecanismos básicos de doença: introdução ao estudoda patologiados processosgerais. Rio de Janeiro; São

Paulo: Atheneu, 1988. 460p. (Biblioteca Central, 4 exemplares; localização na estante: 616 D278m).
FARIA, J. Lopes de (Jose Lopes de); ALTEMANI, Albina M. A. M. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 4
ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro (RJ): Ed. Guanabara, 2008. xiv,298p. ISBN 9788527708319(Biblioteca Central, 5 exemplares; Biblioteca
Setoria[ da Medicina, 2 exemplares; ]oca]ização na estante: 6] 6 F224p).

PARISE Jr., O.; Câncer de Boca AspectosBásicose Terapêuticos. Sarvier.SãoPaulo,2000(BibliotecaCentral,7 exemplares;localização
na estante:616.31-006.6P232c).

ESTRATEGIAS
A disciplina de Patologia Geral desenvolver-se-á através de:
1. Aulas teóricas expositivo-dialogadas conforme cronograma, com construção de conceitos a partir de exemplos oferecidos e de situações que os
alunos experimentaramou conheceram. Estimular-se-á a leitura prévia do tópico.
2. Aulas práticas com construção de exemplos clínicos a partir das lesões apresentadas, com espécimes macroscópicas e/ou estudo de microscopia.

As aulasde macroscopiaocorrerãono Museu de Anatomia Patológica/HU(anexo ao SAP -- Serviço de Anatomia Patológica)e as de

microscopia no Laboratório de Microscopia do Curso de Odontologia. Salienta-seque é obrigatório o uso de jaleco de mangas longas,

com identiHjcaçãodurante todas as aulas práticas (macroscopia e microscopia).
3. Aulas teórico-práticascom apresentação de "casos clínicos", onde o aluno desenvolverá a capacidade de observação e de diagnóstico (solução de
problemas).

4. Será utilizadaa plataformaMoodle (htto://moodle.uBc.br)para apoio às atividadespresenciais.

AVALIAÇÃO
e

e

A veriHtcação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente.
Será obrigatória a õ'equência às ativídades correspondentes à disciplina, Htcandonela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75%
das atividades. Cabe ao aluno acompanhar,junto ao professor ou via Moodle, o registro da sua frequência às aulas.
A verificação do alcance dos objetivos da disciplina será realizada progressivamente, duranteo período letivo.
A disciplina realizará quatro avaliações escritas, que no conjunto terão peso 8. O assuntoa ser abordado nas avaliações escritas será acumulativo,
incluindo ínfomlações abordadas nas aulas práticas. As avaliações escritas serão realizadas às sextas-feiras, às 9 horas, Ên..Êe!!igalg para as
turmas A e B, conforme cronograma.
O restanteda nota resultará de verificações teórico/práticas onde os alunos, trabalhando individualmente ou em equipe, serão avaliados através de
Estudos Dirigidos, Relatórios, Questionários, Seminários ou Verificações Orais efetuadasdurante as atividades práticas. Serão também avaliadas
a colaboração e a disposição de trabalho com seu grupo. Da soma dessas atividades obter-se-áuma 5' nota com peso igual a 2 (dois).

I' Av. = 2
.
.

2' Av. = 2

3' Av

2

4' Av. = 2

5' Nota

Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não comparecer às avaliações ou que não apresentarativídade no prazo estabelecido
O aluno deverá obter nota mínima de aprovação - 6 (seis).

Tipo de avaliação

Carga horária
2 horas/aula

Conteúdo

Escrita(incluindo informaçõesde Unidade 1 + Unidade ll
aulas teóricas e práticas) (peso 2)
Escrita(incluindo informaçõesde Unidade 1 + Unidade ll + Unidade lll

2 horas/aula

aulas teóricas e práticas) (peso 2)
Escrita(incluindo
informações de Unidade 1 + Unidade ll + Unidade 111+ Unidade IV

aulas teóricas e práticas) (peso2}

Escrita(incluindo informaçõesde

Unidade 1 + Unidade TI + Unidade 111+ Unidade IV + Unidade V

Estudos Dirigidos, Relatórios,

Conteúdo

Verificações Orais

disposição para trabalho em grupo.

aulas teóricas e práticas) (peso 2)
Questionários,

Seminários ou

ATTVIDADES DE RECUPERAÇÃO:

teórico associado ao prático

2 horas/aula
2 horas/aula

(macro e microscopia),

conforme atividades práticas em cronograma + colaboração e
Segundo Resolução 017/Cun/97 em seu $ 2' do Art. 70, ''o a/uno com./?equêncía szlPcíenre('/;lSDe méc/fíz(/as

notas de avaliações do semestre etttre 3,0 (três) e S,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação

noPna!

do semestre'' . E,s\a axaX\anão

englobará todos os assuntos ministrados. A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das notas das avaliações do semestre e
a nota obtida nesta nova avaliação.

Data

Dia da semana

l0/08

quarta-feira

12/08
17/08
19/08
24/08
26/08

sexta-feira

31/08

quarta-feira
sexta-feira
quarta-feira
sexta-feira
quarta-feira

14/10
19/10

21/10
26/10
28/10

02/1]

sexta-feira
quarta-feira
sexta-feira
quarta-feira
sexta-feira

04/1 1

quarta-feira
sexta-feira,

09/1 1

quarta-feira

9:00h

11/08

quinta-feira

12/08
18/08
19/08

sexta-feira
quinta-feira
sexta-feira

25/08
26/08

quinta-feira
sexta-feira

01/09

quinta-feira

sexta-feira

21/10
27/10
28/10

quinta-feira
sexta-feira

03/1 1

quinta-feira

04/11

sexta-feira,
9:00h
quinta-feira

lO/l l
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Aprovado na Reunião do Colegiada do PTL em ./g/08 /ZÉZlí
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.ss. Chefe do Departamento

Prol''. Manda Santos Koerich
Chefe do Departamentode Patologia
Portarian' 197/GR/201
1
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PROGRAMA DE ENSINO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome da disciplina
PTL7002 Patologia Geral - Turma 03104A e B

Departamento
PTL - Patologia

Carga horária semestral prática

121Vaula

Carga horária total semestral

72h/aula

Identificação da Oferta

Odontologia,3' fase
Pré-requisitos
CFS7101

OBJtTIVOS
Contribuir para a formação integral do aluno, estimulando-o a compreender os fundamentos básicos das doenças, aplicados às situações
decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Odontologia.
EMENTA
Generalidades sobre Patologia. Manifestações celulares à agressão. Patologia do meio ambiente. O processo inflamatório. Distúrbios da
hemodinâmica e dos mecanismos hídricos. Processos proliferativos e da diferenciação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdos

Objetivos Por Unidade
Unidade

l (a) -

Generalidades sobre
Patologia.
Unidade

l (b) -

Manifestações celulares
às agressões
Unidade

ll -

Patologia do meio
ambiente

Conceito de saúde e doença. Divisões da Patologia.

Carga Horária
02 h/aula

Os grandes processos mórbidos e suas inter-relações.
Posição da Patologia Geral em relação ao ensino de Odontologia.
Os fenómenos da adaptação celular.
As causas das lesões celulares e sua classificação.

10 h/ aula

Manifestações celulares à agressão, "degeneracão", infiltrações, autólise e necrose
Microscopia e macroscopia dessas agressões.
Pneumoconioses.
Pigmentos endógenos.
Pigmentos exógenos.
Macroscopia e microscopia desses processos

4,5 h/aula

Unidade

lll -

O processoinflamatório

Unidade

IV -

Distúrbios da
hemodinâmica e dos
mecanismos hídricos

Professoresda Disciplina: Mana Inês Meurer (emana@ccs.ufsc.br),Filipe lvan Daniel (filinetJanie106@ç'mail.com)
e professor a contratar
Chefe do Departamento: Prof. Dra. Manda Santos Koerich (mskoerich@ccs.ufsc.brl

