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DISCIPLINA NOME 

MD443 Introdução a Patologia 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
2 6 0 0 0 0 8 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 120 8 S 75% N 
 

 
Ementa: 
Alterações morfológicas macro e microscópicas dos processos patológicos gerais que fundamentam as doenças mais prevalentes em nosso meio 
correlacionando-as com a fisiopatologia, etiopatogênese, sinais, sintomas e propedêutica laboratorial e radiologia. Mecanismos básicos que levam às 
mutações genéticas sejam elas cromossômicas ou gênicas e relacioná-las com as doenças mais comuns no campo das anomalias cromossômicas, dos 
erros inatos do metabolismo e do câncer. 

 
Objetivos: 

Estudar os processos patológicos com ênfase às alterações morfológicas macro e microscópicas das doenças mais prevalentes em nosso meio bem 
como as bases moleculares e citogenéticas das doenças genéticas mais comuns. Correlacionar esses processos patológicos com a 
fisiopatologia, etiopatogênese, sinais, sintomas e propedêutica laboratorial e radiológica, enfatizando os papéis da Anatomia Patológica, da 
Genética e da Patologia Clínica no contexto da Medicina contemporânea. Conscientizar os alunos da importância do exame de necrópsia e 
do laudo anátomo-patológico bem como dos exames citogenéticos, moleculares e de patologia clínica para a interpretação e conclusão 
diagnóstica das diferentes doenças. O estudo dos processos patológicos gerais terá como objetivo geral final incorporar o conhecimento 
destas ciências básicas na articulação das práticas de diagnóstico, terapêutica e prognóstico.  

 
Programa: 
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Introdução ao curso 

Alteração do metabolismo dos carboidratos e das proteínas. 
Alteração vacuolar. 
Genes e mutações + Roteiro 
Degenerações hialinas celulares e conjuntivas: Hialinose arteriolar benigna; substância fibrinóide PAN   
Degeneração conjuntiva amilóide- amiloidose 
Osteogênese imperfeita, Marfan, Ehlers-Danlos e Distrofia de Duchenne 
Anomalias cromossômicas numéricas 
Lípides e Metabolismo de lipoproteínas 
Esteatose 
Distúrbios de pigmentos: antracose/ silicose/ hemossiderose 
Metabolismo do ferro 
Anomalia dos cromossomos estruturais + discussão de roteiro 
Anomalia dos Cromossomos sexuais 
Citogenética molecular + discussão de roteiro 
Doenças genéticas de proteínas enzimáticas: Erros Inatos do Metabolismo 
Métodos moleculares de diagnóstico 
Bilirrubina. Icterícia 
Mecanismos de morte celular: necrose, e apoptose 
Atrofia e necrose /apoptose 
Hiperemia/Edema 
Fisiologia da Coagulação 
Hemorragia/ Trombose 
Embolia/isquemia/infarto 
CIVD /Choque 
Revisão do conteúdo: Degenerações e Distúrbios Circulatórios 
Cura e reparo 
Inflamações agudas- mediadores 
Efeitos sistêmicos das inflamações agudas e Discussão de casos clínicos 
Doenças autoimunes e imunodeficiências 
Neoplasias benignas e malignas. Características gerais macro, micro e clínico evolutivas. 

Transplantes de órgãos: seleção clínica do doador, histotipagem, e outros testes laboratoriais, complicações cirúrgicas e diagnóstico anátomo-patológico 
da rejeição. Infecções oportunistas e monitorização da imunossupressão. 

-> Enxerto x hospedeiro 
Distúrbios de crescimento e diferenciação celular. Conceitos de hiperplasia, Hipertrofia, Metaplasia, Hamartoma, Coristoma e Neoplasia. 
Marcadores tumorais sorológicos 
Marcadores tumorais teciduais de diagnóstico e prognóstico 
Lesões pré-neoplásicas. Definição, importância clínica, evolução. Conceitos de Displasia, CIS, Micro-invasivo e Princípios Citológicos. 

Graduação histológica e estádio das neoplasias. Papel do patologista. Requisição de exame histopatológico. 

Metástase: definição fisiopatologia da invasão e metástase (Angiogênese) 
Epidemiologia e prevalência de câncer humano. Fatores hereditários, geográficos, ambientais, profissionais, traumáticos, sexo, idade, hormonais. 

Cancerogênese: Infecciosa; Química e radiação 
Interação entre neoplasia e sistema imunológico 
Princípios de tratamento em oncologia Bases genéticas do câncer 
Aconselhamento genético em câncer 

Classificação e nomenclatura. Tipos especiais de neoplasias 

Peças, microscopia e imagens 
Genes e neoplasias, ciclo celular, oncogenes, genes supressores de tumores, gen p53, apoptose 
Complicações clínicas inerentes às neoplasias 
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Bibliografia 
Referências básicas: 
 

1. 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 

2. BOGLIOLO PATOLOGIA, 9a ed., Brasileiro Filho G (Ed.), Guanabara- Koogan, Rio  de Janeiro, 2016 (Última edição 9ª, lançada julho/ 2016).  ISBN: 
9788527729420 

3. HENRY'S CLINICAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY LABORATORY METHODS; McPherson RA, Pincus MR (Eds); Elsevier (última edição 23a, 
lançada em 2016). ISBN: 978-0323295680 

4. EMBRIOLOGIA CLÍNICA, Moore Keith L., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2000. 
5. GENÉTICA MÉDICA, 4a ed., Jorde,LB, Carey JC, Bamshao MJ & White RC, Mosby Elsevier, Rio de Janeiro, 2010. 
6. GENÉTICA MÉDICA, Nussbaum, Robert L.; McInnes, Roderick R., Willard, Huntington F.  Thompson & Thompson. 8ª edição. Editora Elsevier, Rio  de 

Janeiro, 2016. ISBN 978-85-352-8400-3 
 
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: 

Haverá duas provas oficiais parciais. A média das duas provas deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco) para aprovação, caso contrário o estudante 
deverá realizar o Exame Final da Disciplina. 
 
Realizado o exame final na disciplina, as condições de aprovação são baseadas no Artigo 56 do Regimento Geral dos Cursos de Graduação da Unicamp, a 
saber: 
 

“Artigo 56 - São condições para aprovação:   II- nas disciplinas em que nota e frequência são adotadas como forma 
de avaliação – obter nota final igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) e a frequência mínima estabelecida para 
a disciplina no Catálogo dos Cursos de Graduação” 

 
Cálculo da média final após o Exame: 
- Se o estudante obtiver nota no exame final > ou = 5,0 (cinco) estará aprovado na disciplina e sua média será a média aritmética nas notas obtidas 

durante a disciplina e a nota do exame. Caso está média aritmética seja < que 5,0 a média final do estudante será automaticamente 5,0 (cinco), pois o 
mesmo atingiu os critérios para aprovação. 

- Se o estudante obtiver nota no exame final < que 5,0 (cinco) estará reprovado na disciplina e esta será sua média final. 
 
OBSERVAÇÕES 

Caso o aluno não compareça na prova oficial, prova substitutiva do bloco somente será permitida nos casos amparados pelas normas da 
Universidade e em outras circunstâncias a critério do professor. Em caso de doença, somente com comprovação através de atestado médico.  

Em caso de apresentação de trabalho em congresso, é necessária a demonstração de certificado. O nível de exigência nas provas substitutivas 
será maior.  
 
Frequência mínima estabelecida no Curso de Medicina: 
 - Disciplinas do 1º ao 4º ano: 75% de frequência obrigatória. 
 

 
Observações: 
 

 
 

callto:978-85-352-8400-3
http://www.sbu.unicamp.br/
http://www.sbu.unicamp.br/%20selecionando
http://www.sbu.unicamp.br/fcm/biblioteca
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