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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Patologia Clínica   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 4ª   Obrigatória ( X )   Optativa (     ) 

CH Teórica: 80h CH Prática: - CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 
 Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre os mecanismos que medeiam as principais 
doenças não infecciosas que acometem o ser humano. Relacionar os principais exames 
laboratoriais e de imagem mais comumente requeridos no diagnóstico das principais 
doenças humanas e capacitar o aluno a correlacionar a patogenia da doença com 
alterações nos exames laboratoriais e de imagem.  

II - Ementa 
 Etiologia, patogenia, alterações morfológicas (macroscópica e microscópica) e moleculares 
ocorridas pelos processos patológicos clínicos. Aparelho genital feminino. Métodos 
laboratoriais Citológicos de análise desse material. Fisiopatologia e análise laboratorial de 
líquidos biológicos e o significado clínico.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

 PATOLOGIAS DO TRATO GASTROINTESTINAL: Esôfago: lesões associadas 
às disfunção motora, esofagite e varizes esofágicas; Estômago: anomalias 
congênitas, gastrite, doença ulcerosa péptica e tumores. Intestino Delgado e 
Grosso: enterocolite, doença inflamatória intestinal (doença de crohn e colite 
ulcerativa), doença celíaca, espru tropical, deficiência de dissacaridase, 
hemorróidas, doença diverticular e diverticulite, obstruções intestinais (hérnias, 
aderências, intussuecepção e vôlvulo), apendicite e tumores de cólon e reto. 

PATOLOGIAS HEPATICAS: Doencas infecciosas ( heatite viral  (hepatite viral - 
A, B, C e D) hepatite auto-imune, doença hepática induzida por toxinas e 
drogas (cirrose alcoólica) doença hepática do trato biliar (cirrose biliar primária 
e secundária), doença metabólica (colestase extra-hepática e intra-hepática  

1º BM 

 PATOLOGIAS DO TRATO BILIAR: Doenças da vesícula biliar (colelitíase, 
colecistite), doenças dos ductos biliares (coledocolitíase, atresia biliar)  

 PATOLOGIAS DO SISTEMA PANCREÁTICO: Pâncreas exócrino (pancreatite 
crônica e aguda), pâncreas endócrino (diabetes mellitus tipo I e II) 

2º BM 

 PATOLOGIAS DO SISTEMA ENDÓCRINO: Hipertireoidismo, hipotireoidismo e 
tireoidite de Hashimoto 

PATOLOGIAS DO SISTEMA PULMONAR: Doença pulmonar obstrutiva 
crônica, fibrose cística 

PATOLOGIAS DO SISTEMA RENAL E URINARIO: Insuficiência renal crônica, 
insuficiência renal aguda, nefrolitíase, distúrbios dos ureteres e uretra  

3º BM 

PATOLOGIAS DO SISTEMA CARIOVASCULAR: Insuficiência cardíaca e 
distúrbios vasculares 
PATOLOGIAS DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO E MASCULINO: 
Processos neoplásicos e inflamatórios 
 

4º BM 
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IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

 Leitura do capítulo sobre doenças do sistema digestório e hepático do livro de 
patologia básica: KUMAR, V., ABBAS, A.K., FAUSTO, N. Robbins & Cotran: 
Patologia – Bases Patológicas das Doenças. 7ª ed. Rio de Janeiro:Editora 
Elsevier, 2005 

1º BM 

 Realização de estudo de caso clinico com interpretação de exames 
laboratoriais, leitura do capítulo sobre doenças do sistema biliar e pancreático 
do livro de patologia básica: KUMAR, V., ABBAS, A.K., FAUSTO, N. Robbins & 
Cotran: Patologia – Bases Patológicas das Doenças. 7ª ed. Rio de 
Janeiro:Editora Elsevier, 2005   

2º BM 

 Realização de estudo de caso clinico com interpretação de exames 
laboratoriais, leitura do capítulo sobre doenças do sistema endócrino, pulmonar, 
renal e urinário do livro de patologia básica: KUMAR, V., ABBAS, A.K., 
FAUSTO, N. Robbins & Cotran: Patologia – Bases Patológicas das Doenças. 7ª 
ed. Rio de Janeiro:Editora Elsevier, 2005   

3º BM 

 Leitura do capítulo sobre doenças do sistema cardiovascular e órgãos 
reprodutivos do livro de patologia básica: KUMAR, V., ABBAS, A.K., FAUSTO, 
N. Robbins & Cotran: Patologia – Bases Patológicas das Doenças. 7ª ed. Rio 
de Janeiro:Ed:itora Elsevier, 2005   

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

 Como acessibilidade pedagógica o aluno terá acesso a biblioteca digital, aos 
artigos disponibilizados semanalmente pelo professor, além do sistema moodle 
de ensino que garante e interação aluno/professor de forma online. Através do 
sistema moodle o aluno terá acesso ao recurso prévio sobre o conteúdo 
abordado na aula e ao material do professor semanalmente.. 

1º BM 

 Como acessibilidade pedagógica o aluno terá acesso a biblioteca digital, aos 
artigos disponibilizados semanalmente pelo professor, além do sistema moodle 
de ensino que garante e interação aluno/professor de forma online. Através do 
sistema moodle o aluno terá acesso ao recurso prévio sobre o conteúdo 
abordado na aula e ao material do professor semanalmente.. 

2º BM 

 Como acessibilidade pedagógica o aluno terá acesso a biblioteca digital, aos 
artigos disponibilizados semanalmente pelo professor, além do sistema moodle 
de ensino que garante e interação aluno/professor de forma online. Através do 
sistema moodle o aluno terá acesso ao recurso prévio sobre o conteúdo 
abordado na aula e ao material do professor semanalmente.. 

3º BM 

 Como acessibilidade pedagógica o aluno terá acesso a biblioteca digital, aos 
artigos disponibilizados semanalmente pelo professor, além do sistema moodle 
de ensino que garante e interação aluno/professor de forma online. Através do 
sistema moodle o aluno terá acesso ao recurso prévio sobre o conteúdo 
abordado na aula e ao material do professor semanalmente..  

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

 Apresentação de seminário e estudo dirigido sobre as alterações morfológicas, 
patogênese e exames clínicos e de imagem nas doenças do sistema digestivo 

1º BM 
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e hepático por grupos previamente determinados  

 Apresentação de seminário e estudo dirigido sobre as alterações morfológicas, 
patogênese e exames clínicos e de imagem nas doenças do trato biliara e 
sistema pancreático por grupos previamente determinados   

2º BM 

Apresentação de seminário e estudo dirigido sobre as alterações morfológicas, 
patogênese e exames clínicos e de imagem nas doenças do sistema endócrino, 
pulmonar, renal e do trato urinário por grupos previamente determinados           

3º BM 

 Apresentação de seminário e estudo dirigido sobre as alterações morfológicas, 
patogênese e exames clínicos e de imagem nas doenças do sistema 
cardiovascular   

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

  Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas    

1º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de 
estruturas textuais.  

2º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas topográficas e 
discursivas e c) mapas conceituais   

3º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) mapas 
conceituais e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais.           

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 A partir das aulas teóricas (expositiva/dialogada) o aluno entrará em contato 
com o âmbito conceitual e a partir da construção do conhecimento teórico o 
aluno será avaliado através da realização e discussão de casos clínicos 
baseados em pacientes hospitalizados e/ou em tratamento ambulatorial que 
apresentam como diagnostico clinico doenças do sistema digestivo e hepático, 
além da avaliação teórica bimestral  

1º BM 

 A partir das aulas teóricas (expositiva/dialogada) o aluno entrará em contato 
com o âmbito conceitual e a partir da construção do conhecimento teórico o 
aluno será avaliado através da realização e discussão de casos clínicos 
baseados em pacientes hospitalizados e/ou em tratamento ambulatorial que 
apresentam como diagnostico clinico doenças do sistema biliar e pancreático, 
além da avaliação teórica bimestral     

2º BM 

 A partir das aulas teóricas (expositiva/dialogada) o aluno entrará em contato 
com o âmbito conceitual e a partir da construção do conhecimento teórico o 
aluno será avaliado através da realização e discussão de casos clínicos 
baseados em pacientes hospitalizados e/ou em tratamento ambulatorial que 
apresentam como diagnostico clinico doenças do sistema endócrino, pulmonar, 
renal e urinário e hepático, além da avaliação teórica bimestral  

3º BM 

 A partir das aulas teóricas (expositiva/dialogada) o aluno entrará em contato 
com o âmbito conceitual e a partir da construção do conhecimento teórico o 

4º BM 
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aluno será avaliado através da realização e discussão de casos clínicos 
baseados em pacientes hospitalizados e/ou em tratamento ambulatorial que 
apresentam como diagnostico clinico doenças do sistema cardiovascular, além 
da avaliação teórica bimestral     

IX - Monitoria 

 não    

X - Grupo de Iniciação Científica 

não    

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

 REISNER, Howard M. Patologia (Lange). Uma Abordagem por Estudos de Casos. Porto Alegre: 
McGraw-Hill, 2016. 

FRANCO, Marcello; et al. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  

MENDES, R. Patologia do trabalho. 3ed. São Paulo: Atheneu, 2013.  

 

XIV - Bibliografia Complementar 
 BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S. Manual de Medicina de Harrison. 18. ed. Porto Alegre: 

McGraw Hill / Artmed. 2013 
 

CAMARGO, J. L. V.; OLIVEIRA, D. E. Patologia Geral - Abordagem Multidisciplinar. 1 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogana 2007. 

 
ROCHA, A. Patologia - Processos Gerais Para o Estudo da Doença. 2. ed. São Paulo: 
Rideel, 2012. 

 
FARIA, J. L. Patologia Geral. Fundamentos das Doenças com Aplicações Clínicas. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
 

JUNQUEIRA, L. C. Histologia Básica – Texto e Atlas. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004.   

XV - Professor 

   Adriane Gasaparino dos Santos Martinez Uribe    

Docente da disciplina 

 


