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EMENTA:  
Mecanismos básicos das doenças. Análise morfológica (macro e microscópica) dos 
processos patológicos gerais, correlacionando com as alterações funcionais. 
 

OBJETIVOS:  
Compreender os processos patológicos básicos. 
Conhecer e discutir os aspectos morfológicos gerais e correlacioná-los com as 
alterações funcionais, (sinais e sintomas). 
Conhecer e aplicar o mecanismo das respostas adaptativas. 
Discutir e aplicar os conhecimentos sobre resposta inflamatória com correlação 
morfo-funcional e clínica 
Compreender e demonstrar a patogenia dos distúrbios hemodinâmicos. 
Explicar os eventos bioquímicos, moleculares e celulares envolvidos na 
oncogênese, integrando os aspectos morfo-funcionais e clínicos. 
 

UNIDADES DE ENSINO:  
Unidade I – Introdução À Patologia 
Lesões celulares e adaptações, morte celular, depósitos, pigmentos e calcificações. 
Ciclo celular e os eventos moleculares envolvidos. Crescimento e diferenciação 
celular nas respostas adaptativas. Correlação morfofuncional e clínica. Mecanismos 
moleculares, bioquímicos, celulares e tissulares envolvidos nos processos de lesão 
e morte celular. Etiopatogênese dos depósitos e acúmulos intra e extra-celulares. 
Unidade II - Inflamação 
Resposta inflamatória, integrando conhecimentos adquiridos de imunologia, 
fisiologia, bioquímica. Mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares e tissulares 
das respostas inflamatória. Correlação morfofuncional e clínica. Situações 
problemas. 
Unidade III – Distúrbios Hemodinâmicos 
Distúrbios hemodinâmicos (edema, isquemia, hiperemia, hemorragia, trombose, 
embolia infarto e choque), patogenia. Situação-problema com correlação 
morfofuncional e clínica. 
Unidade IV – Neoplasias 
Conceito. Nomencaltura. Eventos bioquímicos, moleculares e celulares envolvidos 
na oncogênese. Mecanismos de proliferação, invasão, metástase e o aparecimento 



das síndromes para-neoplásicas. Neoplasias benignas e malignas, integrando os 
aspectos morfo-funcionais e clínicos. Métodos de diagnóstico e acompanhamentos 
do câncer. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO:  
Aulas expositivas dialogadas introdutórias, seguidas de atividades práticas (aula de 
morfologia e estudos de casos, em laboratório ou sala de aula com a divisão da 
turma em grupos, onde a finalidade através de estudo de situações – problema e/ou 
utilização de peças anatômicas, ou projeção multimídia é fixar e esclarecer o 
conteúdo das aulas teóricas. 
Seminários para exposições teórico-práticas, com divisão de temas por grupos de 
estudantes. Participação de grupos de monitoria nas atividades práticas e 
seminários. 
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