
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: CIÊNCIAS DA SAÚDE  
CURSO: FISIOTERAPIA PERÍODO: 4O  
DISCIPLINA: PATOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS  ANO: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 H ORAS  

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

EMENTA 

Processos patológicos de órgãos e sistemas quanto aos: conceitos, etiologia, patogênese, 
aspectos macro e microscópicos das lesões e reações do hospedeiro e suas particularidades. 
 
   OBJETIVOS 
GERAL: 
      Fornecer aos alunos informações sobre os métodos científicos e tecnológicos referente aos 
processos patológicos de órgãos e sistemas, visando o conhecimento geral do tema e a relação 
de causa, consequência e fisiopatologia que envolvem estes processos.  
ESPECÍFICOS: 
        Compreender a importância do estudo das doenças e os conceitos básicos referentes ao 
conteúdo; 
        Saber diferenciar os processos patológicos 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. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Alterações circulatórias: hiperemia e edema; hemorragia e choque; trombose, embolia, 
isquemia, lesões de reperfusão e infarto.  
Aula prática: Edema exsudativo em pulmão, Hemorragia antiga em cisto ovariano, Hemorragia 
pulmonar recente, Embolia gordurosa pulmonar, Infarto pulmonar, Trombose recente, Trombose 
organizada, Infarto renal, Infarto do miocárdio. 
2. 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.  
Aula prática: Inflamação experimental, Úlcera péptica, Salpingite aguda purulenta. 
3. Alterações do desenvolvimento, do crescimento e da diferenciação celular.  
Aula prática: Hiperplasia prostática, Hiperplasia, Hipoplasia e tireóide normal, Hipoplasia testicular, 
Metaplasia de colo uterino. 
4. Neoplasias: conceito, histórico, características, nomenclatura e classificação, ocorrência e 
epidemiologia, comportamento. Oncogênese. Morfologia geral, alterações bioquímicas, etiologia e 
epidemiologia. Conseqüências gerais. 
Aula prática: Carcinoma de células escamosas, Metástase hepática de adenocarcinoma, 
Carcinoma basocelular, Adenocarcinoma de mama. 
5. Calcificações patológicas. 

  
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 e trabalhos. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórico-prática de 20 pontos, e 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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