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CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL:  

NOME ATUAL: PATOLOGIA CLÍNICA II 

NOVO NOME: PATOLOGIA CLÍNICA II 

CARGA HORÁRIA ATUAL: 135 HORAS 

NOVA CARGA HORÁRIA: 45 h 

PERÍODO ATUAL: 7º  

NOVO PERÍODO: 6º  

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

PATOLOGIA CLÍNICA I: 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

EM ANEXO. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO 
A SER DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
 
 
6º período 
 
PCII/6º período – CH: 45 horas (18 encontros de 2,5 horas) 
 

1 –EXAMES LABORATORIAIS NAS ANEMIAS : anemias hemolíticas  
 
2- EXAMES LABORATORIAIS NAS ANEMIAS : anemia megaloblástica 
 
3- Discussão de casos clínicos/ lâminas 
 
 
4- Exames laboratoriais na função excretora renal 
 
 
5-Exames laboratoriais no diabetes mellitus 
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6-- Discussão de casos clínicos 
 
 
7- Diag.laboratorial da sífilis 
 
 
8- Diag. laboratorial da  infecção pelo HIV 
 
 
9- Casos clínicos + prática de teste rápido e VDRL? 
 
10- Avaliação I 
 
11-  Marcadores de hepatites virais (A,B,C) 
 
 
12- Diag. Sorológico das TORC 
 
 
13- Discussão de casos clínicos 
 
 
14 –Parâmetros labioratoriais na avaliação do risco cardiovascular 
 
   
 

             15 – Dosagem de Hormônios da tireóide 
 
 

  16– Discussão de casos clínicos  
 
 
 

17- Atividade integradora/Seminários/clube de revista 
Casos clínicos – Discussão de casos clínicos da  disciplina  
Discussão de casos clínicos dos cenários de prática dos alunos 

 Correlação clínico-laboratorial dos assuntos anteriores 
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18 – Avaliação parcial e devolutiva. 
 
Obs.:   
2 avaliações parciais por semestre. 
 
Metodologia de ensino: Aulas expositivas, grupos de discussão, seminários, aprendizagem pela 
Web/Moodle.  
 
Aulas Prática: casos clínicos, resultados de exames, perfis laboratoriais. 
 
Privilegiar o resultado de exames. 
 

 
 

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). 
DETALHAR: 
 

A abordagem de todos os conteúdos programáticos será feita utilizando-se as seguintes 

estratégias pedagógicas:  

- Aula teórica;  

- Discussão de casos clínicos preferencialmente do território de atuação dos alunos; 

- Discussão de resultados de exames laboratoriais preferencialmente do território de atuação dos 

alunos; 

- Grupos de discussão; 

- Discussão de artigos científicos relativos aos assuntos; 

- Seminários; 

- Aulas práticas: laboratórios do PRO, setores do Laboratório Central/HC e laboratórios de 

simulação; 

- Atividade integradora: seminários com a participação de residentes e/ou monitores das 

disciplinas de Anatomia Patológica e Imaginologia.  

- Aprendizagem pela WEB/Moodle. 

 

 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
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- Salas de aula, laboratórios de práticas do Departamento de Propedêutica Complementar e 

laboratórios de simulação; 

- Laboratório Central do Hospital das Clínicas; 

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

- Salas de aula arejadas, silenciosas e equipadas com os seguintes itens: 

Carteiras/cadeiras adequadas aos alunos, material de projeção (data-show), computador 

conectado à rede internet); 

- Laboratórios de prática equipados com bancadas apropriadas ao ensino da patologia clínica, com 

microscópios para múltiplos observadores, microscópicos monoculares conectados a 

computadores para projeção de imagem; 

- Laboratórios de simulação; 

- Biblioteca. 

 

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

 

- Serão utilizadas avaliações cognitiva, afetiva e de psicomotricidade. O Modelo OSCE será 

também utilizado (ver item OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM).  

 

- Este formato de avaliação contempla o ítem 6 (ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO) do 

documento Diretrizes Curriculares para o Curso Médico de 01 de outubro de 2008. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

Patologia Clínica:  

 

Henry, J.B. (Todd Sanford Davidsohn): Clinical Diagnosis and Management by 

Laboratory Methods. W. S. 21st edition. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007.  

 

Erichsen, E.S et al. Medicina Laboratorial para o clínico. 1a edição. Coopmed, 2009.  

 

Antonio Walter Ferreira S. Ávida - Diagnóstico laboratorial das principais doenças 



 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

infecciosas e auto imunes.  

 
Zago MA, Falcão RP, Pasquini R. Hematologia Fundamentos e Prática, 2ª ed. São 
Paulo: Atheneu, 2004.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Antonio Carlos Lopes – Tratado de Clínica Médica, 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

 
Goldman, Ausiello - Cecil - Tratado de Medicina Interna, 22ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
 

Lee, Foerster, Lukens, Paraskevas, Greer, Rodgers, Wintrobe - Wintrobe's Clinical 

Hematology, 10th Edition. Baltimore: Williams & Wilkins, 1999. 

 

Mandell, Douglas, Benett - Principles and Practice of Infectious Diseases 

 

Renato Failace – Hemograma, manual de interpretação, 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

 

Sites úteis 

www. Aids. gov. br 

www. cdc.gov 

 

 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

 

A relação ideal é de um professor para cada 10 alunos. 

 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Professores especialistas em Patologia Clínica com mestrado e/ou doutorado na área ou áreas 

afins. 

 

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 
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- Reuniões periódicas para a discussão dos objetivos específicos para a disciplina. 

- Revisão dos conteúdos programáticos; 

- Revisão da literatura; 

- Estágios no laboratório de acordo com a demanda docentes (necessidade de capacitação 

técnica).  

- Capacitação docente periódica; 

- Educação continuada para a docência. 

  

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  
DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
 

A disciplina estará integrada horizontalmente com as disciplinas Anatomia Patológica II, 

Semiologia Integrada, Imaginologia III, e com disciplinas das áreas de Saúde do adulto e do idoso, 

bem como com a Saúde da criança e do adolescente alocadas no 6º período. Verticalmente a 

integração se dará com a Iniciação à Prática Laboratorial, Patologia Clínica I e com a Propedêutica 

contextualizada.  

 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
PARA OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR: 
 

A disciplina poderá ser ofertada aos alunos dos cursos de Biomedicina. 

  

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

Professores Edilberto Nogueira Mendes, Luciana de Gouvêa Viana e Taciana  de Figueiredo Soares, 

Suzane Pretti Figueiredo Neves. 

Alunos monitores: Felipe Machado 

 

 

Objetivo de aprendizagem comuns a todos os assuntos 

ÁREA COGNITIVA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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Conhecimento 
(factual) 

Conhecer os objetivos de aprendizagem 
da disciplina. 

Compreensão 
(conceitual/procedural) 

Compreender a fase analítica do processo 
laboratorial; 
 
Compreender a fase pós analítica do 
processo laboratorial; 
 
Compreender o significado dos valores de 
referências dos exames laboratoriais 

Aplicação 
(procedural/metacognição) 

Demonstrar conhecimento clínico 
sindrômico das doenças prevalentes no 
Brasil; 
 
Orientar adequadamente a coleta de 
espécimes clínicos com vistas às 
interferências pré analíticas 
 
Orientar o transporte e o armazenamento 
dos espécimes colhidos; 
 
Aplicar os valores de referência aos 
exames solicitados; 

Análise 
(metacognição) 

Analisar os resultados de exames 
laboratoriais. 

Síntese 
(metacognição)  

Formular hipóteses diagnósticas baseadas 
nos dados clínicos e laboratoriais. 

Avaliação 
(metacognição) 
 

Solicitar exames de acordo com a hipótese 
diagnóstica; 
 
 
Avaliar os resultados dos exames à luz do 
contexto clínico; 

ÁREA AFETIVA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Recepção Identificar os objetivos de aprendizagem 
individual. 

Resposta Participar ativamente das discussões; 
 
Freqüentar assiduamente as aulas; 
 
Cumprir tarefas propostas; 
 
Cumprir o horário das atividades didáticas; 
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Avaliação Demonstrar habilidades de comunicação; 
 
 
 
 
Trabalhar colaborativamente em grupo; 
 
 
 
 
Demonstrar respeito pelo paciente, 
colegas, professor, funcionários e 
instituição.  
 

Valores Defender o seu ponto de vista com 
embasamento científico; 

Internalização Desenvolver uma atitude de cooperação 
com a equipe envolvida no processo 
ensino aprendizagem. 

ÁREA PSICOMOTORA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Habilidade Coletar adequadamente e dentro das 
normas técnicas espécimes para análise 
laboratorial; 
 
Preencher adequadamente os pedidos de 
exames laboratoriais; 
 
Informar corretamente ao paciente, a 
importância e a justificativa dos exames 
solicitados; 
 
Orientar adequadamente a coleta de 
espécimes clínicos com vistas às 
interferências pré analíticas. 
 
Orientar o transporte e o armazenamento 
dos espécimes colhidos; 
 
Dialogar, com o Profissional do 
Laboratório, dúvidas pertinentes ao 
resultado emitido. 
 
Organizar apresentações orais em formato 
multimídia.  

Objetivos de aprendizagem específicos para a PCII 
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ÁREA COGNITIVA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
Conhecimento 
(factual) 

Hematologia 
 
Resgatar conceitos da hematopoese e 
hemograma. 
 
Descrever a resposta imunológica inata e 
adaptativa (celular e humoral). 
 
Identificar as imunoglobulinas (classes e 
funções). 
 
Conceituar anticorpos monoclonais e 
policlonais. 
 
Sorologia 
 
Definir sorologia. 
 
Definir testes sorológicos.  
 
Definir as seguintes doenças: infecção 
pelo HIV, Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, 
Citomegalovirose, Febre Reumática, Lupus 
Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatóide 
e Dengue; 
 
Identificar os testes sorológicos que se 
aplicam às doenças infecciosas e 
autoimunes mais prevalentes; 
 
Identificar as limitações dos testes 
sorológicos que se aplicam às doenças 
infecciosas e autoimunes mais 
prevalentes. 
 
Bioquímica 
 
Conceituar marcadores tumorais. 
 
Descrever a classificação dos marcadores 
tumorais: marcadores enzimáticos, 
hormonais, oncofetais, monoclonais e 
moleculares; 
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Ordenar os potenciais interferentes pré 
analíticos, analíticos e pós analíticos das 
dosagens dos marcadores tumorais; 
 
Definir homeostase e descrever 
mecanismos endócrinos de homeostase; 
 
Descrever o funcionamento do eixo 
hipotálamo-hipófise-tireóide, explicitando 
o papel do hormônio liberador, trófico e 
tecidual; 
 
Identificar hormônio total, fração livre e 
proteína ligadora de hormônios 
tireoidianos; 
 
Conceituar hipo e hiperfunção 
tireoideanas, clinica e sub-clínica; 
 
Conceituar tireotoxicose e 
hipertireoidismo; 
 
Outros 
 
Definir as seguintes situações: 
Glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
insuficiência renal aguda e crônica. 
 
Definir as seguintes situações: Meningites, 
encefalites, Dengue, Febre amarela, 
leptospirose.  
 

Compreensão 
(conceitual/procedural) 

 
Hematologia 
 
Compreender a fase analítica Hemograma,  
da contagem de reticulócitos e do 
mielograma  
 
Compreender o significado dos valores de 
referências do hemograma e reconhecer 
os limites críticos. 
 
Compreender a fase analítica dos testes 
gerais que avaliam hemólise 
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Compreender a fase analítica de testes 
específicos para investigação de anemias  
 
Compreender a importância da 
imunofenotipagem, citogenética e biologia 
molecular nas leucemias, 
 
Compreender a fase analítica dos testes 
para avaliação laboratorial de triagem da 
hemostasia (plaquetometria, TS, TTPa, TP, 
TT, fibrinogênio, Testes de Mistura, 
Produtos de Degradação da Fibrina) 
 
Compreender o significado dos valores de 
referências dos testes para avaliação 
laboratorial da hemostasia e reconhecer 
os limites críticos. 
 
Descrever o princípio metodológico dos 
principais testes sorológicos: precipitação 
(nefelometria, turbidimetria), aglutinação, 
imunoensaio enzimático, IFI, 
quimioluminescência, WB, testes rápidos. 
 
Compreender a epidemiologia, etiologia, 
mecanismos fisiopatológicos e história 
natural das seguintes doenças,infecção 
pelo HIV, Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, 
Citomegalovirose, Febre Reumática, Lupus 
Eritematoso sistêmico, Artrite Reumatóide 
e Dengue;  
 
Discutir a utilização apropriada dos testes 
sorológicos nas doenças infecciosas e 
autoimunes mais prevalentes. 
 
Bioquímica 
 
Explicar a sensibilidade e especificidade 
dos seguintes marcadores tumorais: PSA, 
fosfatase ácida prostática, CEA, AFP, Ca 
19-9, Ca 15-3, Ca 125, oncogenes e genes 
supressores, calcitonina, tireoglobulina e 
HCG; 
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Reconhecer as possibilidades de alteração 
da homeostase endócrina: 
- Síndromes de hipofunção 1ª, 2ª e 3ª. 
- Síndromes de hiperfunção 1ª, 2ª, 3ª, 
ectópica e iatrogênica. 
- Síndromes de insensibilidade hormonal 
global, periférica e central; 
 
Discutir a utilização do T4 livre como 
hormônio efetor tecidual na composição 
do par endócrino; 
 
Explicar as alterações do T4 total no 
aumento e diminuição das proteínas 
plasmáticas; 
 
Discutir a relação matemática entre TSH e 
T4 livre; 
 
Outros: 
 
Compreender a epidemiologia, etiologia, 
mecanismos fisiopatológicos e história 
natural das seguintes situações: 
Glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
insuficiência renal aguda e crônica. 
 
Compreender a epidemiologia, etiologia, 
mecanismos fisiopatológicos e história 
natural das seguintes situações: 
Meningites, encefalites, Dengue, Febre 
amarela, leptospirose. 
 

Aplicação 
(procedural/metacognição) 

Hematologia 
 
Orientar adequadamente a coleta, o 
transporte e o armazenamento da 
amostra para realização do hemograma. 
 
Orientar adequadamente a coleta, o 
transporte e o armazenamento da 
amostra para realização dos testes de 
triagem para avaliação laboratorial da 
hemostasia. 
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Aplicar os valores de referência aos 
exames solicitados; 
 
Demonstrar conhecimento clínico de um 
médico geral em relação às doenças 
hematológicas mais prevalentes. 
 
Demonstrar conhecimento clínico de um 
médico geral, aplicado à medicina 
laboratorial, em relação às doenças 
hematológicas mais prevalentes. 
 
Sorologia 
 
Comparar os diferentes métodos em 
relação à sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo. 
 
Indicar adequadamente exames 
sorológicos de acordo com o contexto 
clínico. 
 
Bioquímica 
 
Correlacionar os resultados dos 
marcadores tumorais com a clínica e 
exames complementares: imagem e 
biópsia; 
 
Interpretar criticamente a utilização clínica 
dos marcadores tumorais no diagnóstico e 
seguimento dos pacientes; 
 
Outros: 
 
Indicar adequadamente exames 
laboratorias para o diagnóstico de: 
Glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
insuficiência renal aguda e crônica, 
Meningites, encefalites, Dengue, Febre 
amarela, leptospirose. 
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Análise 
(metacognição) 

Hematologia 
 
Indicar adequadamente o mielograma; 
 
Indicar adequadamente o hemograma e 
reticulócitos; 
 
Indicar a realização dos testes para 
avaliação laboratorial de triagem da 
hemostasia (plaquetometria, TS, TTPa, TP, 
TT, fibrinogênio, Testes de Mistura,  
produtos de degradação da fibrina) 
 
Analisar corretamente os resultados dos 
exames laboratoriais utilizados como 
apoio diagnóstico nas anemias; desordens 
leucocitárias benignas;  
leucemias e distúrbios da hemostasia. 
 
Sorologia 
 
Analisar os resultados de exames 
sorológicos de acordo com o contexto 
clínico e as limitações dos testes. 
 
Bioquímica 
 
Solicitar corretamente os marcadores 
tumorais, com base em dados clínicos; 
 
Comparar os resultados dos marcadores 
tumorais, a partir dos dados clínicos, com 
o diagnóstico e evolução terapêutica das 
neoplasias; 
 
Analisar pares hormonais, com base em 
dados clínicos, formulando a hipótese 
diagnóstica correta; 
 
Indicar e interpretar os exames no 
diagnóstico e seguimento terapêutico de 
pacientes com hiper ou hipofunção 
tireoidiana; 
 
Outros:  



 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

 
Indicar adequadamente exames 
laboratorias para o diagnóstico de 
Glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
insuficiência renal aguda e crônica, 
Meningites, encefalites, Dengue, Febre 
amarela, leptospirose. 
 

Síntese 
(metacognição) 
  

 
Formular hipóteses diagnósticas baseadas 
nos dados clínicos e laboratoriais. 

Avaliação 
(metacognição) 
 

Solicitar corretamente exames de acordo 
com a hipótese diagnóstica formulada; 
 
Avaliar os resultados dos exames 
solicitados conforme o contexto clínico. 

ÁREA PSICOMOTORA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Habilidade Orientar adequadamente a coleta, o 
transporte e o armazenamento da 
amostra para realização dos exames 
hematológicos, sorológicos, bioquímicos, 
microbiológicos, parasitológicos, 
endocrinológicos, moleculares. 
 
Comunicar adequadamente má notícia 
relacionada a resultados de exames 
sorológicos 
 
Manusear adequadamente o microscópio 
óptico; 
 
Diferenciar, ao microscópio, o esfregaço 
de sangue periférico do esfregaço de 
medula óssea; 
 
Argumentar, com o Profissional do 
Laboratório, dúvidas pertinentes ao 
resultado emitido, em relação aos testes. 
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