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DISCIPLINA NOME 

MD644 Fisiopatologia Integrada II 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
6 6 0 0 0 0 12 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 180 12 S 75%  
 

 
Ementa: 
Estudar, nos diferentes aparelhos e sistemas do organismo humano (sistema nervoso; trato genital feminino; trato gastrintestinal; sistema 
hematopoiético; aparelho urinário e aparelho genital masculino), as doenças mais prevalentes em nosso meio no que se refere às manifestações clínicas, 
fisiopatologia, etiopatologia, anatomia patológica, patologia clínica, imagenologia, genética médica, evolução, prognóstico e princípios terapêuticos. 
 

 
Objetivos: 
Estudar, nos diferentes aparelhos e sistemas do organismo humano, as doenças mais prevalentes em nosso meio no que se refere às manifestações 
clínicas, fisiopatologia, etiopatogenia, anatomia patológica, patologia clínica, imagenologia, genética médica, evolução, prognóstico e princípios 
terapêuticos.  

 

 
Programa: 
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 Bloco Neuropatologia 
Tecido nervoso normal; Patologia básica de neurônios e glia; Hipertensão intracraniana, edema cerebral, hérnias; Hidrocefalia; Importância da 
excitotoxicidade nas lesões do SNC por anóxia. Fundamentos dos métodos de neuroimagem: ressonância magnética. Distúrbios circulatórios; Anatomia 
patológica e estudos de imagem. Meningites, abcessos, neurotuberculose, neurocriptococose; Anatomia patológica e estudos de imagem. Encefalites 
virais, toxoplasmose, cisticercose; Anatomia patológica e estudos de imagem. Trauma crânio-encefálico; Neoplasias do SNC; Anatomia patológica e 
estudos de imagem. Análise laboratorial do líquido céfalo-raquidiano (LCR): I - citologia e bioquímica II – microbiologia e imunologia. Doenças 
degenerativas do SNC. Aspectos básicos e clínicos das miopatias e neuropatias periféricas. 
 
 Bloco Ginecopatologia 
Trato Genital Inferior: Revisão da anatomia e histologia regional: vulva, vagina, colo, conceito de Zona de transformação na idade fértil, citologia 
hormonal, variações citológicas durante o ciclo menstrual; Flora normal e agentes patogênicos. DST: aspectos clínicos das vaginoses, vaginites, 
Bartholinites, cervicites e uretrites. Diagnóstico e Complicações: salpingites, doença inflamatória pélvica; HPV e Lesões precursoras do câncer no Trato 
Genital Inferior: vulva, vagina e colo uterino; Diagnóstico citológico (Classificações de Papanicolaou, OMS e Bethesda); Aspectos histológicos: HPV, NIC e 
NIV. Métodos que evidenciam a participação do HPV na patogênese do câncer no trato genital inferior: Câncer: Tipos histológicos e graus de 
diferenciação; Câncer do TGInferior: vulva, vagina e colo; Fatores de risco, dados epidemiológicos no mundo e no nosso serviço; Detecção, apresentação 
clínica, exame colposcópico. Conceito de estádio; Endométrio: variação dos aspectos histológicos da mucosa: Datação (Esterilidade), Inflamações e tipos 
de Endometrites; Conceito de endometriose: apresentação clínica, patogênese, substrato anátomo-patológico. Classificação das Hiperplasias do 
endométrio. Neoplasias: adenocarcinomas do endométrio. Leiomiomas e Sarcomas uterinos: aspectos histológicos; Hiperplasia endometrial e Carcinoma 
endometrial: dados clínicos, epidemiológicos, fatores de risco, diagnóstico e fatores de prognóstico; Discussão de casos com imagens ilustrativas; Ovário: 
mecanismos de ovulação, Cistos não neoplásicos; Neoplasias: aspectos clínicos e exames de marcadores para diagnóstico; (Ca-125, CEA, alfa-feto-
proteína, beta-HCG) Estádio e Prognóstico; Neoplasias do ovário. Classificação histogenética da OMS; Tipos histológicos: frequência e diagnóstico 
diferencial; Discussão de casos com demonstração de imagens; Mama: aspectos histológicos normais e variações durante as fases da vida, mama em 
lactação. Lesões benignas: infecções, doença fibro-cística, neoplasias benignas (Fibroadenoma, Tumor Filóides, Papiloma) e neoplasias malignas; Câncer 
da mama: Fatores de risco, Estádio, marcadores genéticos (BRCA), marcadores de prognóstico e seguimento. Relação das neoplasias de mama/ovário. 
Dados do nosso serviço e epidemiológicos dentro do país; Aspectos radiológicos da mama normal. Mamografia: indicações e imagens típicas; diferencial 
de benignas e malignas; Discussão de casos clínicos com imagens. Morfologia da placenta: maturação e insuficiência placentária.  Inflamações: 
corioamnionite e vilosite; Conceito de Doença Hipertensiva Específica da Gravidez: patogênese, diagnóstico e repercussões mãe-feto. Aspectos clínicos 
das Inflamações da placenta; Diagnóstico laboratorial de infecções da transmissão vertical: o que pedir e como interpretar os exames sorológicos no pré-
natal (Sífilis, Toxo, CMV, Rubéola, etc.); Doença trofoblástica gestacional: mola e coriocarcinoma. Discussão de casos clínicos com imagens. 
 
 Bloco Patologia Gastrintestinal 
Doença do refluxo gastroesofágico; Esofagites; E. Barrett; Esofagopatia chagásica e neoplasias do esôfago. Dispepsia; Infecção pelo H. pylori; Gastrite e 
úlcera péptica; Câncer gástrico precoce e avançado. Doenças inflamatórias intestinais. Neoplasias dos cólons; Genética do câncer do cólon. Farmacologia 
da úlcera péptica e tratamento de H. pylori. Diarréia aguda e crônica; Síndrome de má-absorção; Doença celíaca / Doença de Whipple / Doenças 
infecciosas do ID; Colites (infecciosas / isquêmica / microscópica). Doença diverticular do Colon.. Disfunção de pâncreas exócrino; Fibrose cística; Doença 
celíaca. Parasitoses; Diagnóstico laboratorial. Princípios farmacológicos de antieméticos, antidiarréicos e laxantes. Imagenologia do Trato Gastrintestinal 
(TGI). 
 
 Bloco Hematopatologia 
Histofisiologia dos órgãos hemolinfopoéticos; Hemograma; Fisiopatologia das hemoglobinopatias; Diagnóstico diferencial das anemias; Anemias 
hemolíticas congênitas; Anemias hemolíticas adquiridas; Fisiopatologia do metabolismo do ferro; Anemias carenciais; Pancitopenias: Anemia aplásica; 
Mielodisplasia; Hemoterapia (Grupossangüíneos.Avaliação imunohematológica transfusional; Produção de hemocomponentes; Indicações e 
principaisreações transfusionais); Fisiopatologia geral das neoplasias hematológicas; Leucemias agudas; Síndromes mieloproliferativas crônicas; Aspectos 
clínicos e laboratoriais das doenças hemorrágicas e trombóticas; Síndromes linfoproliferativas benignas e malignas; Gamopatias monolconais e mieloma 
múltiplo. 
 
 Bloco Nefropatologia 
As grandes síndromes em patologia renal; Avaliação da filtração glomerular. Contribuição da medicina nuclear no estudo da função glomerular; Equilíbrio 
ácido-básico; Exame do sedimento urinário. Dismorfismo eritrocitário. Avaliação laboratorial das proteinúrias; Padrões microscópicos de lesão 
glomerular, tubular e vascular; Patogênese das glomerulonefrites; Principais glomerulonefrites primárias; Principais glomerulonefrites associadas com 
doenças sistêmicas; Nefropatias hereditárias; Hipertensão arterial sistêmica. Nefrosclerose benigna e maligna; Insuficiência renal aguda. NTA; 
Insuficiência renal crônica. Mecanismos de progressão da doença renal. 

 
 Bloco Uropatologia 
Litíase: manifestações clínicas, etiopatogênese e tratamento; Infecções do trato urinário: aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento; Uropediatria: 
válvula uretra posterior; refluxo vesicoureteral; anomalia da junção pieloureteral; Infertilidade: bases genéticas, diagnóstico e tratamento; Impotência: 
aspectos clínicos, bases farmacológicas e tratamento; Uroginecologia: incontinência urinária de esforço, fístulas urinárias e distopias genitais. Uropatia 
obstrutiva; hiperplasia nodular da próstata.Trauma do trato genitourinário. Patologia do trato genitourinário: diagnóstico por imagem; Tumores 
renais:clínica, diagnóstico por imagem, aspectos anatomopatológicos e tratamento. Neoplasias do testículo: aspectos clínicos, diagnósticos por imagem, 
aspectos anatomopatológicos, marcadores tumorais e tratamento; Patologia do pênis. Câncer da bexiga: clínica, imagem, patologia e tratamento; 
Disfunção vesical; Derivações urinárias. Câncer da próstata: aspectos clínicos, epidemiologia; PSA, biópsia transretal, exame anatomopatológico da 
biópsia e da peça de prostatectomia radical. 
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Bibliografia 
Referências básicas: 
 
ROBBINS PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE. Kumar V.; Abbas Abul & Aster J.C.  (Eds.), W. B. Saunders. (Última edição 9ª, lançada em março/ 2016). ISBN: 
9788535281637 
BOGLIOLO PATOLOGIA, 9a ed., Brasileiro Filho G (Ed.), Guanabara- Koogan, Rio de Janeiro, 2016 (Última edição 9ª, lançada julho/ 2016).  ISBN: 
9788527729420 
HENRY'S CLINICAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY LABORATORY METHODS; McPherson RA, Pincus MR (Eds); Elsevier (última edição 23a, lançada em 
2016). ISBN: 978-0323295680 
CECIL TEXTBOOK OF MEDICINE. R.L.Cecil, L. Goldman, J. C. Bennett. W. B. Saunders, (última edição disponível).  
COMPUTED BODY TOMOGRAPHY WITH MRI CORRELATION (2nd Vol Set) by Joseph K. T. Lee (Ed), Stuart S. Sagel (Ed); Robert J. Stanley (Ed), Jay P. Heiken 
(Ed), (Última edição disponível). 
EXAME CLÍNICO -  Celmo Celeno Porto. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1982. 
MEDICINA INTERNA - Tinsley Randolph Harrison. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. (Última edição disponível). 
PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS - Goodman & Gilman´s.  McGraw Hill, New York. (Última edição disponível). 
SEMIOTÉCNICA DA OBSERVAÇÃO CLÍNICA: síndromes clínico-propedêuticas-  José Ramos Jr, Sarvier. (Última edição disponível). 
THE ESSENTIALS OF ROENTGEN INTERPRETATION - Paul & Juhl's -  
by John H. Juhl (Ed) et al (Hardcover). (Última edição disponível). 
RADIOLOGIA PRÁTICA PARA O ESTUDANTE DE MEDICINA VOL II. Freitas L.O.; Nacif M.S ed Revinter. (Última edição disponível). 
FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - Prando A.; Moreira F.A ed Elsevier. (Última edição disponível 
ESSENCIAL HAEMATOLOGY. Hooffbrand AV, Pettit JE, Moss PAH. Blackweel Science, Oxford, (Última edição disponível). 
Textos de apoio do “site” do Depto de Anatomia Patológica e outros fornecidos pelos professores 
SITE NA INTERNET: 1: http://anatpat.unicamp  ou 2: http://www.fcm.unicamp.br  
acessar: Departamentos > Depto. Anatomia Patológica 
http://anatpat.unicamp  
 
Referências Complementares: 
A Unicamp disponibiliza vários documentos eletrônicos que podem ser consultados no portal do Sistema de Biblioteca da Unicamp (SBU) através do site- 
http://www.sbu.unicamp.br/ 
Conteúdos eletrônicos disponíveis para Unicamp: e-books; Clinical Key; Primal Pictures  
Orientação para acesso aos recursos eletrônicos na Unicamp: 
e-books: podem ser consultados através do link: http://www.sbu.unicamp.br/ selecionando a aba “E-books” 
Primal Pictures (assinatura CAPES) e Clinical Key os links para acesso estão disponíveis no site: http://www.sbu.unicamp.br/fcm/biblioteca 
 

 
Critérios de Avaliação: 

http://anatpat.unicamp/
http://anatpat.unicamp.br/md443/INDEX.HTML
http://www.fcm.unicamp.br/
http://anatpat.unicamp/
http://www.sbu.unicamp.br/
http://www.sbu.unicamp.br/%20selecionando
http://www.sbu.unicamp.br/fcm/biblioteca
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Haverá uma prova oficial para cada submódulo (ou Bloco), (Prova I) cuja média para aprovação será CINCO (5,0). Caso o aluno não obtenha nota 
mínima de CINCO (5) realizará uma segunda prova (Prova II).  A nota do submódulo será calculada da seguinte forma:  
Nota Prova I + Nota Prova II  

2 
Caso o aluno não compareça na prova oficial, prova substitutiva do Submódulo somente será permitida nos casos amparados pelas normas da 

universidade e em outras circunstâncias, a critério do professor.  A nota mínima para a aprovação também será CINCO (5). Não haverá uma segunda 
prova para alunos com nota inferior a CINCO (5) na prova substitutiva. Caso não seja obtida média CINCO (5), de um único submódulo e for aprovado nos 
demais, terá que realizar um exame de submódulo constando somente o conteúdo daquele submódulo em questão (que não foi aprovado), cuja nota 
terá peso 2. Se o aluno for reprovado em dois ou mais Submódulos, fará um exame final da Disciplina com o conteúdo de todos os Submódulos da 
respectiva MD.  A nota mínima de aprovação é cinco (5). 
1- Cálculo da média final do Módulo para aluno com aprovação direta:  

soma das notas finais de cada bloco 
nº de blocos da MD 

2-Cálculo da nota final do Submódulo para aluno com exame de um único Submódulo: 
nota do bloco (média aritmética: Prova I + II) + 2 x (Nota do exame do bloco) 

3 
3- Cálculo da média final da Disciplina para aluno com exame de um único Submódulo: 

nota final do submódulo + Soma das notas finais dos outros submódulos 
               nº de blocos da MD 

Observação: Caso o aluno não obtenha média final ≥ a CINCO (5), estará reprovado no módulo.  
4- Aluno que ficou para exame geral com conteúdo de todos os submódulos, a nota final do Módulo será calculada da seguinte forma:  

Soma das notas finais de cada do bloco + Nota do exame geral 
Número de blocos + 1 

 

 
Observações: 
 

 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 
 

 
 


