
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 3o 
DISCIPLINA: Patologia Geral Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL:  03 aulas  TOTAL: 60 aulas 
 

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

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para:: 
Compreender a importância do estudo das doenças e os conceitos básicos referentes às 

unidades. 
Saber diferenciar os processos patológicos gerais e correlacionar os conhecimentos apreendidos 

com as 
diversas áreas associadas. 
Reconhecer as principais características macroscópicas, microscópicas, bem como a etiologia, a  
patogênese, as causas e as conseqüências dos processos patológicos gerais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Apresentação da disciplina / calendário de atividades / Introdução ao estudo da Patologia / Conceitos gerais 
Alterações do crescimento e desenvolvimento 
Neoplasias e conseqüências sistêmicas do câncer I (teórica) 
Neoplasias  
Neoplasias II: carcinogênese  e Biologia Molecular do câncer (teórica) – Lesões pré cancerosas  
Neoplasias + displasia 
Inflamação I: conceitos, componentes, etiologia. 
Células inflamatórias – esfregaço sanguíneo e células em cortes histológicos 
Reação inflamatória aguda   
Inflamação aguda e complicações 
Inflamação crônica inespecífica 
Inflamação crônica e complicações 
Inflamação II: reação crônica  específica / granulomatosa   
Granulomas 
Principais doenças granulomatosas / princípios: Hanseníase, tuberculose, leishmaniose, sífilis,  
paracoccidiodomicose  
Doenças granulomatosas 
Reparo: tipos de reparo, fisiopatologia do mecanismo de cicatrização, complicações e fatores que 

influenciam o reparo; princípios da consolidação de fraturas   
 
Distúrbios hemodinâmicos I conceito fatores associados aos DH. Edema, hemorragia, hiperemia e  
congestão. 
Edema, hemorragia, hiperemia e congestão 
Distúrbios hemodinâmicos II: infarto, embolia e trombose 
Infarto, embolia e trombose 
 
Revisão das lâminas histopalógicas 
Choque 
Revisão das lâminas histopatológicas 
Infecção pelo HIV – Histórico, isolamento e estrutura do vírus AIDS – estabelecimento da doença e 

estadiamento do paciente 
Doenças associadas à AIDS 
Principais doenças auto imunes: lupus, artrite reumatóide, esclerose múltipla, diabetes, miastenia gravis, etc 
 



 

 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva interativa com imagens, aulas práticas expositivas de microsccopia e estudo 
dirigido prático com consulta ao material didático indicado. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, retroprojetor, projetor de slides, datashow, CD Rom, laboratório de microscopia, fotos de 
peças de macroscopia, lâminas histopatológicas e monitor de televisão, câmera para projeção de 
micrografias e computador. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Avaliação teórica; testes teórico-práticos, Avaliação prática 
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