
 

PLANOS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

ALUNO:  
CURSO: Fisioterapia 

DISCIPLINA: Patologia dos Órgãos e Sistemas 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Hugo Vieira Fajardo 

SEMESTRE/ANO: 01/2020 

  

1) CONTEÚDO:  

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 Alterações do desenvolvimento, do crescimento e da diferenciação celular.  

Aula prática: Hiperplasia prostática, Hiperplasia, Hipoplasia e tireóide normal, Hipoplasia 

testicular, Metaplasia de colo uterino. 

1.4 Neoplasias: conceito, histórico, características, nomenclatura e classificação, 

ocorrência e epidemiologia, comportamento. Oncogênese. Morfologia geral, alterações 

bioquímicas, etiologia e epidemiologia. Consequências gerais. 

Aula prática: Carcinoma de células escamosas, Metástase hepática de adenocarcinoma, 

Carcinoma basocelular, Adenocarcinoma de mama. 

1.5 Calcificações patológicas: conceito, etiologia, patogenia, aspectos morfológicos, 

consequências 

 

2) ATIVIDADES:  

Teóricas: Aula em Data-Show e estudo em grupo de artigos científicos sobre os temas 
abordados durante a disciplina 

 

3) DATAS DAS AVALIAÇÕES: 

As avaliações serão realizadas no horário da aula da disciplina. 

UNIPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

Av. Juiz de Fora, 1100, Granjas Bethânia – JUIZ DE FORA/MG 
Telefax: (32) 2102-2102 



1° Avaliação: 17/04/2020 (*23 pontos - TEÓRICA) + trabalho digitado (10 pontos) – 

entrega impreterivelmente até a data da 1° avaliação 

*2 PONTOS SERÃO DO TRABALHO EXTRA CLASSE. (Filme) 

Tema do trabalho digitado: Neoplasias: conceito, histórico, características, nomenclatura 

e classificação, ocorrência e epidemiologia, comportamento. Oncogênese. Morfologia 

geral, alterações bioquímicas, etiologia e epidemiologia, e Consequências gerais. 

- Mínimo de 3 referências bibliográficas 

- Individual 

- Normas de Vancouver 

24/04/2020. Artigo Científico em sala de aula: (15 pontos). Interpretação do texto e 

perguntas sobre o mesmo.  

 

2° Avaliação: 26/06/2020 (10 pontos – TEÓRICA + 10 pontos de trabalho digitado) 

Tema do trabalho digitado: Processos degenerativos e infiltrativos interticiais: 

degeneração mucóide, degeneração fibrinóide, hialinose extracelular, amiloidose, 

arteriosclerose e gota úrica (sinonímia, conceito, histoquímica, etiopatogenia, 

classificação);  

- Mínimo de 3 referências bibliográficas 

- Individual 

- Normas de Vancouver 

19/06/2020 – Seminário: (10 pontos). Apresentação em grupo de tema proposto pelo 

professor.  

*Alunos: Procurar o professor para saber o seu grupo, seu tema e como funciona o 

método de apresentação e avaliação do seminário. 

 

ADA – 10/06/2019 (20 pontos) 

*Os alunos especiais e de E.I. que não fazem a A.D.A. terão sua prova de 2° avaliação 

teórica e seminário no valor de 20 pontos cada. 

  

Exame substitutivo 06/07/2020 – (Matéria toda) 

Exame especial: 09/07/2020 – (Matéria toda) 

 



* Entrar em contato com o professor para dúvidas ou maiores detalhes.* 
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