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PAT05027 Patologia Geral C 3º período 

OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANUAL/SEM. 
Obrigatória Não possui pré-requisito Semestral 

CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 

3 75 15 0 30 15 
 

ENFOQUE CENTRAL 

O ser humano, o conhecimento de suas condições de saúde e os possíveis desvios   e as 
bases teóricas e metodológicas que fundamentam a assistência de enfermagem. 

 

COMPETENCIAS  HABILIDADES  B.TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
Integração horizontal 
Contextualização  do 
desvio de normalidade 
incidente no âmbito 
das ciências básicas, 
formas de detectar, 
suas implicações 
sociais e como atuar 
no contexto de 
educação à  saúde 

 
Compreender o desvio 
de normalidade 
incidente no âmbito 
das ciências básicas 
como um desvio que 
pode ser prevenido a 
partir de estratégias 
de educação 

 
Elaborar um plano de 
educação para o 
desvio de normalidade 
incidente  com vistas a 
minimizar o 
agravamento da 
situação 

 
Apresentação e 
discussão dos planos 
apresentados: seminário 

Integração vertical 
Transposição do 
conhecimento método 
científico para a 
metodologia da 
assistência 
embasando-se do 
referencial teórico e 
metodológico 

Aplicar as primeiras 
etapas da metodologia 
da assistência 
tomando por 
referência o método 
cientifico 

Realizar coleta de 
dados: exame de 
enfermagemInterpretar 
dados objetivos e 
subjetivos: diagnóstico 
enfermagem. Pensar o 
planejamento da 
assistência de 
enfermagem 

Apresentação de estudos 
de casos em seminários  
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EMENTA/HABILIDADES 

- Exercer a cidadania partindo de princípios éticos que orientam a vida social. 

- Promover a solidariedade, igualdade, justiça, liberdade, participação e defesa do direito 

à vida valorizando a realidade cotidiana, como espaço de criação e expressão de atitudes 

e ideias que promovam o respeito à vida e à dignidade humana. 

- Aplicar princípios éticos e legais do exercício profissional em situações cotidianas. 

- Utilizar o conhecimento sobre a história de enfermagem na produção de novos 

conhecimentos e de uma prática transformadora. 

 

EMENTA/HABILIDADES 

- Caracterizar os desvios de normalidade tendo como referencia as funções dos sistemas e 

estruturas do corpo humano  

- Aplicar a metodologia da assistência de enfermagem numa visão holística adotado em 

conforme referencial teórico. Interpretar dados objetivos e subjetivos para realização do 

diagnóstico de enfermagem da NANDA  

- Aplicar as etapas da metodologia da assistência de enfermagem 

 

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. 

 

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. 
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- 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:  

  Processo patológico, bem como suas relações com outras disciplinas e com a atividade 

profissional; 

  Os conceitos dinâmicos de agressão, adaptação, lesão, saúde e doença;   

  A classificação e a nomenclatura das lesões comuns  

  As várias doenças, em seus vários níveis de estudo (molecular, sub-estrutural, celular, 

tecidual, orgânico, sistêmico e epidemiológico);   

  A etiologia e a patogênese geral das agressões físicas, químicas e biológicas,  

  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;   

  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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Aula expositiva dialogada; 

 Estudo dirigido; 

 Relatório; 

 Sistema de vídeo acoplado a microscópio; 

 Iconografia. 

Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min), referente a 

teoria da disciplina, se realizará 15 horas de atividades extraclasses sendo estas 

envolvendo participação na semana do conhecimento e semana cientifica da enfermagem, 

estudos independentes com estudo dirigido. 

 

METODOLOGIA 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
 

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
 
 

______________________ 
Marisa Cristina 

 


	Patologia Geral C
	Integração horizontal
	Integração vertical


