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PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 

CURSO: Farmácia Período: 3º 

DISCIPLINA: Patologia Geral Ano:  

CARGA HORÁRIA: 40h PRÉ-REQUISITO:       - 

 
EMENTA 

Etiologia, patogenia, fisiopatologia das alterações morfológicas (macroscopia e microscopia). 
Processos patológicos gerais. 

 

OBJETIVOS 

      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.  
        Compreender 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 geral: o que é patologia, o que é doença, como se estuda 
patologia, o que faz um patologista e como ele trabalha. Agentes etiológicos. Histórico; 

2. Processos degenerativos e infiltrativos celulares: injúria celular reversível, tumefação celular, 
infiltração glicogênica, esteatose e hialinoses intracelulares (sinonímia, conceito, 
características microscópicas, macroscópicas e ultraestruturais, etiopatogenia); 

3. Morte geral, apoptose, necrose e gangrena: morte geral e alterações cadavéricas; morte local 
(apoptose e necrose), diferencial entre necrose e autólise, características morfológicas da 
necrose, causas, conseqüências e evolução das necroses; gangrenas – tipos, causas e 
conseqüências; 

4. Alterações inflamatórias: conceito, sinonímia, etimologia, nomenclatura, histórico, ocorrência, 
resposta benéfica ou maléfica, causas e classificação. Sinais locais, gerais e especiais. 
Mediadores bioquímicos da inflamação. Patogenia e processos de reparação. Principais 
doenças granulomatosas.  

5. Processos degenerativos e infiltrativos interticiais: degeneração mucóide, degeneração 
fibrinóide, hialinose extracelular, amiloidose, arteriosclerose e gota úrica (sinonímia, conceito, 
histoqímica, etiopatogenia, classificação);  

6. Neoplasias: conceito, histórico, características, nomenclatura e classificação, ocorrência e 
epidemiologia, comportamento. Oncogênese. Morfologia geral, alterações bioquímicas, 
etiologia e epidemiologia. Consequências gerais. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

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

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação – 30 pontos. 
2ª Avaliação – 30 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos. 
Exame Especial – 100 pts. 
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