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OBJETIVOS/COMPETÊNCIA
Dominar os aspectos importantes dos diversos tipos de patologias e neoplasias para
realização da etapa diagnóstica do processo de enfermagem e planejamento da
assistência do ser humano com vistas ao cuidado específico e diretivo.
Conhecer os elementos comuns às diversas doenças no que diz respeito às suas causas
(etiologia), aos mecanismos de ação destas causas (patogênese), às lesões provocadas
(anatomia patológica) e às suas conseqüências (fisiopatologia).
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS
Diferenciação das patologias, a fim de proporcionar resultados produtivos na sua prática
profissional
Fundamentação teórica e metodológica sobre:
1- processo patológico, bem como suas relações com outras disciplinas e com a atividade
profissional;
2- os conceitos dinâmicos de agressão, adaptação, lesão, saúde e doença;
3- a classificação e a nomenclatura das lesões comuns 4- as várias doenças, em seus
vários níveis de estudo (molecular, sub-estrutural, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e
epidemiológico);
5- a etiologia e a patogênese geral das agressões físicas, químicas e biológicas,
6- As categorias lesional: degenerações, morte celular, lesões do interstício,
pigmentação, cálculo, calcificação, distúrbios locais da circulação, inflamação, lesões do
crescimento, da reprodução e da diferenciação celulares;
7-o método morfológico de diagnóstico dos processos patológicos gerais, conhecendo

suas vantagens e limitações, especialmente quanto ao seu uso na prática profissional.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
− Aula expositiva dialogada;
− Estudo dirigido;
− Relatório;
− Sistema de vídeo acoplado a microscópio;
− Iconografia.

EMENTA/HABILIDADES
Identificar as características próprias de diferentes patologias e sua importância para
assistir o paciente.

Reunir idéias e integrá-las sistematicamente no estudo das doenças, com as diversas
disciplinas do curso.
Identificar o processo patológico e sua relação com as outras disciplinas.
ASSINATURA (S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS)

