
 

Colegiado do Curso Médico da Faculdade de Medicina - Universidade Federal de Minas Gerais 
Telefone: 031-3248-9637 – Telefax: 031-3248-9664 

 . 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 
DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA – VERSÃO 2009/1 

 

 
DISCIPLINA: Anatomia Patológica II       CÓDIGO: APM002 
DEPARTAMENTO: Anatomia Patológica – Faculdade de Medicina 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 075 (Prática  040 e Teórica 035)    CRÉDITOS: 05 
 
ANATOMIA PATOLÓGICA II 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Sistema Nervoso: Doenças Circulatórias  
 
Edema cerebral, encefalopatia hipóxico- isquêmica, infartocerebral, infarto lacunar, necrose neuronal 
seletiva, ataque isquêmico transitório, aterosclerose cerebral, trombose, embolia, doença cerebrovascular 
hipertensiva, aneurismas saculares. Traumatismos Crânio-Encefálicos: laceração cerebral, hematoma 
epidural,contusão cerebral, hematoma subdural, tumefação cerebral congestiva, lesão axonal difusa. 
 
Infecções do SNC:  
Meningites bacterianas, abcesso cerebral, meningoencefalite tuberculosa, encefalite rábica, encefalite por 
vírus herpes simples, neurocisticercose, envolvimento do SNC na SIDA/AIDS. 
 
Neoplasias do Sistema Nervoso:  
astrocitoma, astrocitoma anaplásico,glioblastoma, ependinoma, meduloblastoma, schwannoma, 
meningioma.Hipertensão intracraniana  
 
Sistema Urinário:  
Aspectos gerais das anomalias congênitas do sistema;  
Doença policística do adulto;  
Displasia renal;  
Síndromes fisiopatológicas comuns a diversas nefropatias (síndrome nefrótica e nefrítica, insuficiência renal 
aguda e crônica, hematúria, proteinúria); 
Nefrose vascular;  
Glomerulopatias - bases gerais de classificação morfológica, etiopatogênese;  
Aspectos gerais de glomerulopatia por lesões mínimas, glomeruloesclerose focal e segmentar, 
glomerulonefrite proliferativa pós-bacteriana, glomerulopatia rapidamente progressiva, glomerulopatia 
crônica fibrosante; 
Infecção urinária;  
Pielonefrite; 
Litíase urinária;  
Hidronefrose;  
Transplante renal;  
Nefropatia no decurso da infecção pelo HIV;  
Neoplasias do rim e da bexiga.  
 
Sistema Genital Masculino e Feminino:  
Carcinoma do coto uterino;  
Hiperplasia e câncer do endométrio;  
Leiomioma uterino;  
Neoplasias do ovário e do testículo (bases de classificação e critérios de malignidade) 
 Lesões benignas não-neoplásicas da mama;  
Neoplasias da mama;  
Hiperplasia nodosa da próstata;  
Câncer da próstata; Câncer do pênis.  
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Sistema Hemolinfopoético:  
Estrutura geral dos linfonodos, linfoadenomegalias,estado reacional (neoplasias, doenças mieloproliferativas 
crônicas ) linfadenites (agudas e crônicas) metástase . 
Neoplasias do sistema hemolinfopoietico: classificação geral linfomas e mieloma multiplo (plasmocitoma)  
 
Patologia Ósteo-Articular:  
Displasia fibrosa;  
Inflamações osteomielite purulenta tumores ósseos primários benignos (osteocondroma e condroma) e 
malignos (tumor de células gigantes, Osteosarcoma, condrosarcoma)  
 
Patologia da Infecção pelo HIV:  
Considerações gerais;  
Consequências da infecção;  
Lesões causadas diretamente pelo HIV;  
Infecções oportunistas; 
Neoplasias 
 
 


