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EMENTA 

Introdução ao estudo da patologia, métodos de estudo em patologia, etiologia das doenças, lesão celular, mecanismos de adaptação e morte
celular, carcinogênese, distúrbios hemodinâmicos, processos inflamatórios (agudo e crônico) e reparação celular.

                                                                                                              PROGRAMA

Introdução à Patologia, conceitos de saúde e doença;
Patogenia e morfologia das lesões celulares;
Fenômenos de adaptação celular (atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia);
Morte celular: conceito e fatores que regulam a gravidade;
Patogenia e morfologia da necrose;
Pigmentos endógenos e exógenos;
Morfologia das calcificações;
Inflamação: conceito, generalidades, fenômenos irritativos;
Mediadores químicos envolvidos no processo inflamatório;
Classificação das inflamações: agudas e crônicas, serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica;
Evolução e patogênese da inflamação granulomatosa;
Reparo regenerativo e cicatricial: cicatrização por 1ª e 2ª intenção;
Complicações da resposta inflamatória/ reparativa;
Distúbios hemodinâmicos (hiperemia e congestão, hemorragias, edema, trombose, isquemia e infarto); 
Distúrbios do crescimento e da diferenciação (hipertrofias, hiperplasia, atrofia, metaplasia e displasia);
Neoplasias: generalidades, conceitos, nomenclatura e classificação;
Metástase;
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Carcinogênese química, física, biológica.

OBJETIVO GERAL

Ao fim do módulo, o aluno deverá ser capaz de conhecer, compreender e interpretar os processos patológicos, extrapolando os conceitos
assimilados para situações práticas comuns à medicina.  

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Propor um diagnóstico, conceituar e descrever morfologicamente as lesões em seus aspectos morfológicos microscópicos e
macroscópicos;

2. Identificar os processos patológicos a partir da correlação anatomoclínica; 
3. Identificar as alterações de normalidade, estabelecendo a aplicabilidade prática do conhecimento teórico;
4. Estimular o emprego de expressões e o domínio das terminologias utilizadas na descrição das lesões, de sua patogenia e etiologia;
5. Correlacionar os conteúdos de patologia com as ocorrências clínicas vivenciadas na prática.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Durante as aulas serão usadas metodologias ativas principalmente sessões de ABE (Aprendizado Baseado em Equipes), baseadas na
problematização de resolução de casos clínicos em pequenas equipes de alunos. Também serão realizadas conferências interativas, onde os
alunos serão apresentados aos conteúdos curriculares teóricos através de atividades em sala e laboratório. Serão utilizados os seguintes
recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, insumos de laboratório e softwares específicos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Duas avaliações cognitivas e de habilidades, além da avaliação das sessões de ABE, com a seguinte composição das médias:

* 1ª avaliação - prova teórica (70%) + sessões de ABE (30%).

* 2ª avaliação - prova teórica (50%) + Prova Prática (20%) + sessões de ABE (30%).

A média final será calculada pela média aritmética simples.

Modalidades de Avaliação:

Provas teóricas: questões abertas (discursivas) e questões objetivas.
Prova prática: observação das habilidades em macroscopia e microscopia.
Sessões de ABE – em cada sessão é realizado: avaliação individual (50%), avaliação do grupo (40%) e avaliação do professor (10%). 

Critério de aprovação (critérios definidos pela UFPR – Resolução 37/97-CEPE)

Critério de aprovação: Média = 70,0 pontos
Critério de aprovação com prova de Exame final: Média = 50,0 pontos

Do Exame final, ainda em consonância com a Resolução 37/97- CEPE, Art. 93: sendo uma avaliação, o exame final poderá ser constituído de
prova escrita (discursiva e/ou objetiva) ou prova oral.  Ficará a critério do professor decidir o tipo de avaliação a ser aplicada. Quanto ao
conteúdo didático avaliado no Exame final, caso este não seja definido previamente pelo professor, entende-se que será avaliado todo o
conteúdo ministrado durante o semestre no referido módulo.

Em caso de prova oral esta deverá ser aplicada perante uma banca constituída de, no mínimo, dois (02) professores da mesma área ou área
conexa. Serão usadas como critério as grandes áreas do conhecimento do CNPq: Ciência biológicas (2.00.00.00-6 ) e Ciências da Saúde
(4.00.00.00-1).
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