
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia PERÍODO: 3O  
DISCIPLINA: Patologia Geral ANO: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL:  2 HORAS TOTAL: 40 HORAS 
 

EMENTA 
Etiologia, patogenia, fisiopatologia das alterações morfológicas (macroscopia e microscopia). 
Processos patológicos gerais. 
 
 
   OBJETIVOS 
GERAL: 
      Fornecer aos alunos informações sobre os métodos científicos e tecnológicos referente aos 
processos patológicos gerais, visando o conhecimento geral do tema e a relação de causa, 
conseqüência e fisiopatologia que envolvem estes processos.  
ESPECÍFICOS: 
        Adquirir competências e habilidades sobre a importância do estudo das doenças e os 
conceitos básicos referentes ao conteúdo; 
        Saber diferenciar os processos patológicos gerais e correlacionar os conhecimentos 
aprendidos com as diversas áreas associadas; 
        Reconhecer as principais características macroscópicas, microscópicas, bem como a 
etiologia, patogênese e as consequências dos processos patológicos gerais. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução ao estudo da patologia: o que é patologia, o que é doença, como se estuda 
patologia, o que faz o patologista e como ele trabalha. Agentes etiológicos.  
Aula prática: O uso do microscópio óptico. 
2. Processos degenerativos e infiltrativos celulares: injúria celular reversível, tumefação celular, 
infiltração glicogênica, esteatose e hialinoses intracelulares.  
Aula prática: Esteatose hepática, Infiltração glicogênica. 
3. Morte geral, apoptose, necrose e gangrena.  
Aula prática: Necrose caseosa em tuberculose ganglionar. 
4. Processos degenerativos e infiltrativos intersticiais: quelóide, arteriosclerose e gota úrica.  
Aula prática: Amiloidose ganglionar, Amiloidose renal, Aterosclerose, Quelóide (HE e Tricômico de 
Gomori). 
5. Distúrbios pigmentares. Aula prática: Antracose. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de  revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,  
sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em 
grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, 
vídeo e computador  para exibição de CD. 

 
 



 

 

ATIVIDADES DISCENTES  
 Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 2 provas teóricas de 15 pontos 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórica de 20 pontos, e entrega de trabalho no 
valor de 10 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts 
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