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O PBL é um sistema de ensino no qual o aluno  é o elemento ativo 
da aprendizagem que se tenta fazer pela resolução de problemas 

(no caso problemas médicos mas que necessariamente não precisam ser 
casos clínicos podendo ser utilizados  situações experimentais ( o que é  

recomendável para os dois primeiros períodos) 
 

Na UVV os alunos são divididos em grupos de 8  para as tutorias realizadas 
uma ou duas vezes por semana. Aula tradicional só  na forma de conferência 

uma vez por semana  

O problema  
Não há disciplinas como anatomia, histologia, bioquímica, patologia etc. 

 

Como fica o ensino da Patologia Geral e Anatomia Patológica, 
 tradicionalmente ensinadas na fase pré-clínica dos cursos com 

currículo tradicional? 



1º período (3 módulos) 
Homeostasia I e II 
Genética e Embriologia 

Homeostasia I e II 
Mecanismos de defesa: 

 resposta imunitária  
inata e adaptativa 

Estudo baseado em problemas 
Referencias bibliográficas bem 

estabelecidas. 

PATOLOGIA GERAL 
Introdução : conceito de lesão; saúde e doença;  

elementos da doença; princípios básicos da nomenclatura e 

classificação das doenças. 
Inflamação 

Estudo de algumas lesões inflamatórias em doenças 
infecciosas mostradas principalmente 

na pele (órgão que aprenderam no estudo dos tecidos 
fundamentais) 

 

Laboratório Integrado  de Histologia e Patologia Geral 
(nome proposto, ainda  experimental) 
 Tecidos fundamentais do corpo 
 Órgãos do sistema imunitário 
 Aspectos básicos de microbiologia, 
parasitologia e virologia 

2 horas por semana (30-36 horas semestre) 

Nivelamento preparatório 
Introdução ao estudo da medicina 

Macromoléculas: estrutura e função 
Como as células se comunicam: receptores 

(12 a 15  horas em 3 semanas) 
2 horas /semana  em 12 semanas 

Habilidades , atitudes e  
comunicação 
(Introdução ao exame clínico) 
PISEC (atividade de medicina 
comunitária em postos de atenção 
primária) 



PROBLEMA 
Como ensinar lesões  (morfologia) para 

um estudante do primeiro semestre  
que não estudou histologia de todos os 

órgãos? 

O que temos  tentado para superar esse problema: 

 Utilizamos a pele ( aluno aprende a pele e a estrutura da microcirculação ao aprender os  

tecidos fundamentais do corpo) . 

 A primeira lesão que o aluno está estudando é a inflamação (R.Imunitária). 

      As inflamações são mostradas na pele : o reconhecimento do edema, da hiperemia 

do exsudato celular, das alterações degenerativas e necróticas no epitélio da epiderme etc. 

 Utilizamos sempre o microscópio virtual para a histologia (disponível na internet (p.ex  

histology guide) 

 Para a patologia utilizamos campos microscópicos fotografados nos diferentes aumentos. 

(cada aluno tem um computador estando todos ligados em rede e na internet) e indicamos 

sites que tenham cursos com imagens disponíveis  (ex Univ Campinas). 



 Sempre apresentamos  o campo microscópico como sendo  de uma lamina  

de uma biópsia (ou necrópsia) de um paciente como uma determinada lesão  

(se possível  mostramos a macroscopia da lesão:  uma  bolha em uma dermatite de  

contacto,  uma lesão ulcerada na leishmaniose tegumentar etc). 

 Mostramos a parte normal e induzimos o estudante a observar o que existe de 

 anormal  e, a partir dai tentar aplicar o conceito que ele  aprendeu da lesão. 

 Os casos são apresentados na forma de dados resumidos de uma história 

clínica de doença infecciosa cujo agente ele já estudou no LI na parte geral  

ou  se apresenta uma situação experimental (para inflamação aguda por ex). 

 



2º período (3 módulos) 
Sistema nervoso 
Metabolismo I e II 

Laboratório Integrado  de Patologia Geral e Histologia 
 

Histologia do Sistema Nervoso  e Sistema Endócrino 
Conceito e morfologia das lesões 

(anatomia patológica geral: degenerações, morte celular, 
distúrbios locais da circulação, alterações da matriz 

extracelular, alterações do crescimento e da diferenciação 
sem neoplasias) 

Histologia do fígado (apoio para o metabolismo) 
Patogênese das lesões celulares (paralelo ao metabolismo) 

Mecanismos de cura das lesões: regeneração e reparo 
 

2 horas por semana (30-36 horas semestre) 

Sistema Nervoso 
Metabolismo I e II 

Estudo baseado em 
problemas 

Referencias bibliográficas 
bem 

estabelecidas. 

Habilidades, atitudes e 
comunicação  

 
PISEC 



 Nessa fase o aluno já tem maior conhecimento da histologia (pele, 

sistema nervoso ,endócrino e fígado). 

 Entram agora casos para melhor correlação  anátomo- clínica. 

 O exemplo aqui será de uma lesão tóxica pelo acetominofeno 

 Apresentamos a história clínica, com os exames complementares. 

 São apresentadas as questões  relativas á história 

 São apresentados os problemas que o estudante deve resolver, com 

indicação da bibliografia 

 O aluno recebe o arquivo com vários campos microscópicos do fígado colhido na 

necrópsia, do menor para o maior aumento,  e é sugerido que ele procure 

identificar as lesões que conhecem.(estudaram os conceitos e a morfologia dessas 

lesões  em um arquivo  que receberam anteriormente). 

 



Caso clínico 2 

 Homem branco de 77 anos de idade com antecedentes médicos de osteo-artrite 

reumatóide dirigiu-se ao seu internista para tratamento de dor articular crescente. Foi 

medicado com um relaxante muscular, um analgésico narcótico que também continha 650 

mg de acetaminofeno e um anti-inflamatório não esteroidal. O registro médico do paciente 

também indicou que ele próprio se medicava com paracetamol. Dois dias depois, ele voltou 

ao seu médico reclamando de náuseas e vômitos, dor no quadrante superior direito do 

abdome, anorexia e confusão mental. A avaliação laboratorial revelou alterações  dos testes 

de função hepática (AST, 2190, ALT, 1959, LDH, 5020, fosfatase alcalina, 120, GGT, 125, 

bilirrubina total, 3,9). As sorologias da hepatite foram negativas. O nível de acetaminofeno 

no sangue do paciente foi de 45 mcg / dL. Nos dias seguintes, o paciente começou a 

desenvolver petequias que evoluíram para equimose e necrose de suas mãos e pés. 

Estudos de laboratório revelaram que a função hepática estava melhorando, mas os 

estudos de coagulação foram consistentes com CID (CID, coagulação intravascular 

disseminada) (plaquetas, 19.000, FDP, maior que 40, fibrinogênio, 90, PTT, 26). O doente foi 

tratado com heparina, crioprecipitado, plasma fresco congelado e antitrombina III. Apesar da 

melhora em seus parâmetros de coagulação, o paciente apresentou sinais de manutenção 

da CID. O paciente foi avaliado pelo grupo da cirurgia ortopédica e vascular que 

recomendou amputações bilaterais abaixo do joelho e amputações bilaterais de mão. No 

entanto, o paciente foi encontrado apnéico e, de acordo com seu pedido de não ser 

ressuscitado, nenhuma medida de ressuscitação foi realizada. 

 Achados macroscópicos mais importantes da necrópsia:Havia petequias e equimoses em 

todo o corpo. A pele nas mãos, pés e em várias áreas sobre todo o corpo apresentava 

lesões purpúrcas profundas, a epiderme era friável e havia grandes áreas de descamação. 

As pontas dos dedos das mãos e dos pés eram pretas e secas. O fígado tinha grandes 

áreas pálidas, amolecidas indicativas de necrose hepática.  



Leia as informações do caso. 
Veja o significado das palavras sublinhadas 
Veja o que são os exames complementares realizados e para que servem 
 
 
 
 
Qual foi o diagnóstico sindrômico? 
Porque foi feita sorologia para  hepatites (A,B,e C) 
Qual a possível etiologia da síndrome identificada?  
 

AST, ALT,, LDH,, fosfatase alcalina, GGT,, 

bilirrubina total,FDP, PTTK  



1-O que é CYP 450? 2-Como esse sistema  metaboliza substâncias ? 3-Qual a 

importância de formação de adutos com proteínas na toxicidade de 

substâncias? 4-Faça o esquema do sinusoide com as células endoteliais e com 

hepatócitos vizinhos e mostre como a tumefação endotelial e a hemorragia para 

o espaço de Disse podem produzir isquemia no lóbulo hepático 5-O que é um 

radical livre? Como se formam radicais livres nas células? 6- Como agem os 

radicais livres para produzir lesões?  7- Como o organismo se defende dos 

radicais livres (mecanismos antioxidantes) 8-O que é estresse oxidativo? 9- 

Qual o papel do ferro no estresse oxidativo?10- O que é o óxido nítrico? 11- 

Como ele é gerado?  12-Qual o seu papel na geração de lesões celulares? 

     
Para responder essas questões leia sobre radicais livres em  um texto de Patologia e sobre 

metabolismo de substâncias tóxicas no texto de Patologia ou Farmacologia 

Questões a serem resolvidas 



Possíveis mecanismos 

das lesões  hepáticas na 

intoxicação com 

acetoaminofeno ( AAF) 

1- Adutos AAF-proteínas  

2-Lesão endotelial: 

tumefação, 

hemorragia por diapedese 

no espaço de Disse, 

redução do lume, 

isquemia, anóxia 

3- Estresse oxidativo: 

depleção de glutationa (> 

de O2*, reação de Fenton> 

radicais livres) 

Geração de peroxinitrito  e 

nitrosilação de proteínas 

(tirosina) ? 

5-Aumento da 

permeabilidade transicional 

de mitocondrias, <ATP, 

necrose 

Metabolismo do acetaaminofeno 

adutos com proteínas do hepatócito 



Fig. 1. Immunohistochemical time course for acetaminophen protein adduct formation and 

hepatic necrosis in mice treated with a toxic dose of acetaminophen. The liver sections were 

immunochemically stained using antiacetaminophen-cysteine antiserum. The hepatocytes 

containing the adducts are stained red. Note the appearance of vacuoles and pycnotic nuclei 

indicative of necrosis only in the hepatocytes containing acetaminophen-protein adducts at 2 

and 6 h. Staining was not observed in livers of saline treated mice (data not shown) (Roberts 

et al. 1991 

Demonstração experimental 
da formação dos adutos 
do acetominofeno com 
proteínas e sua relação com 
 necrose 
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vc 

ep 

ep 

ep 
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Fígado normal 



Fígado normal 



Caso 1:Supeerfície de corte do fígado: áreas extensas de necrose 

Achados da necropsia do paciente 



Áreas de necrose centrolobular (zona 3), com formação de pontes,. 



Áreas confluentes de necrose com hemorragia 



Caso 1:Aspecto microscópico: áreas de necrose e hemorragia  

centrolobular, com formação de pontes (setas vermelhas) 

Como  o 

acetominofeno 

exerce o efeito 

tóxico? 

Porque o 

alcoolismo crônico 

pode aumentar o 

risco da 

toxicidade? 

Porque as lesões 

necróticas são 

mais 

frequentes e 

intensas  

na zona 3 do ácino 

hepático? 

Qual o mecanismo  

da necrose   

causada pelo 

intoxicação com 

acetamainofeno? 



Detalhe das áreas de necrose e hemorragia 

Observar a localização  das lesões na zona 3 

 (localaização centrolobular) 



Gangrena das extremidades 

Coagulação Intravascular disseminada 

Necrose da epiderme com formação de bolhas 

Observar trombos ocluindo pequenos vasos  

no derma. 

Caso 1: outras lesões 



3º período 
Sistema locomotor 
Sistema circulatório 
Interação com o meio ambiente 

4º período 
Sistema digestório 
Sistema urinário 
Sistema respiratório 

5º período 
Saúde mental e comportamento 
Dermatologia e neoplasias 
Sistema hematopoiético 

6º período 
Reprodução e sexualidade 
Nascimento crescimento e desenvolvimento 
Envelhecimento  

Em todos esses períodos há Laboratórios Integrados de Histologia 
ou de Histologia e Fisiologia ou de Histologia e  Patologia 



7º   período 
Habilidades clínicas I,II e III  

Habilidades clínicas inclui  o estudo da clínica médica nas diferentes áreas incluindo 
urgência e emergência. 

O estudo é feito pela discussão de casos clínicos na tutoria seguindo o mesmo sistema 
dos períodos anteriores(geralmente são dois casos por semana) 

São abordados casos de cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, nefrologia e urologia,  
neurologia, dermatologia e doenças infecciosas 

 

8º   período 
Habilidades clínicas IV,V e VII  

Laboratório Integrado de Anatomia Patológica  

Laboratório Integrado de Radiologia (Imagem) 

Dois Laboratórios Integrados (LI7 e LI8) 
(cada um com 2 horas/semana/aluno 

Total de horas para a anatomia patológica nos dois períodos: 68 horas. 



 Nos LI 7º e 8º P tentamos sistematizar o estudo das doenças para facilitar o 
diagnóstico diferencial. 
 Procuramos acompanhar os casos que estão sendo discutidos na tutoria. 
 Apresentamos  sessões clínico patológicas  (casos  com resumo de 
histórias fictícias ou  casos colhidos  em sites que apresentam estudos de casos 
para treinamento de médicos). Procuro casos com foco em lesões em um órgão 
ou sistema; ex: neoplasia de fígado; cirrose hepática; síndrome nefrótica;  etc 
 O aluno recebe o arquivo com as imagens  e durante a discussão  são 

apresentadas  todas as doenças no órgão em foco: p.ex: caso com foco em 
esôfago (câncer do esôfago):   

O que pode causar disfagia e ou odinofagia além do cancer?  
 Alguma malformação? 
 Dilatações e alterações da motilidade? 
 Distúrbios da circulação (varizes e ruptura da mucosa)? 
 Esofagites? 

Tenta-se induzir o estudante a fazer um diagnóstico diferencial relembrando as 
possíveis doenças (mais frequentes ) que podem acometer o órgão. 
Acreditamos que desse modo o estudante  tem chance de estudar as doenças de modo 
sistematizado  sem que elas sejam apresentadas em uma disciplina isolada. 



Método de apresentação das imagens 

As imagens das lesões nos órgãos  são apresentadas com o quadro macroscópico, com a 

imagem  radiológica (tomo, RM ,RX simples) e sempre se estimula o estudante a 

correlacionar as alterações  vistas na macro e microscopia com o que se enxerga nas 

imagens radiológicas. 

 
 
 

Estou tentando  fazer  a descrição macroscópica das lesões nas imagens  mas ainda 
não consegui acoplar  o ensino da anatomia patológica com o da radiologia. Isso seria 

o ideal! 



Um exemplo : anatomia patológica do sistema urinário (rim e vias de excreção da urina) 
 Um caso de glomerulonefrite 
 Um caso de pielonefrite 
 Um caso de neoplasia de rim 

 Uma discussão introdutória  sobre glomerulopatias com os aspectos morfológicos 
e classificação (nomenclatura). 
 Um caso clínico de GN para seguido da discussão sobre outras glomerulopatias 
 O aluno recebe um arquivo com as imagens  básicas das diferentes glomerulopatias 
com figuras legendadas. Se oferece também no arquivo, telas com os principais aspectos da 
normalidade 



Um menino de 9 anos foi atendido na emergência com inchaço do rosto, 

olhos e tronco. Uma semana antes ele havia reclamado de dor de 

garganta. Ao exame, estava levemente febrill (temperatura 37,5 ° C) e 

hipertenso (BP 170/110). Havia edema periorbital e escrotal. Sua urina 

mostrou proteinúria, hematúria e cilindros de eritrócitos. Ele era anêmico 

(Hb 107g / l) com contagem e diferencial normal de leucócitos. Cultura de 

esfregaço da garganta cresceu flora normal. Os anticorpos para 

antígenos estreptocócicos estavam presentes em alto título: 

antistreptolisina O título 1600 iu / ml (normal <300iu / ml); titulo de anti-

hidrouronidase 1/2048; e anti-desoxirribonuclease B titre 1/1360. Os 

estudos do complemento sérico realizados 3 dias após a admissão 

mostraram um C3 muito baixo (0,10 g / l; NR 0,8-1,40) e um C4 normal 

(0,23 g / l; NR 0,2-0,4). Seu clearance de creatinina foi de 46ml / min, 

albumina sérica de 29g / le excreção de proteína urinária de 1,5g / dia.  

 O que significam títulos de anti EO de 1600 iu/ml e de antihialuronidase 1/2048? 

 O que é o clearance da creatinina? 

 O que você espera da evolução do caso? 

 Se 3 semanas após a PA se manteve elevada, com proteinúria e  

com piora do  clearance da creatinina, em que você  pensaria? 



O que chama a atenção nos dois glomérulos? 

HE 
HE 



Qual o aspecto da imunofluorescência? 

 
Anti-C3 



Oque pode ser visto na ME? Utilize as setas para fazer a descrição 

Aspectos da microscopia eletrônica de um caso de GNDA pós-estrreptocócica 

Neutrófilo 



Caso clínico coração 1 

 Sr Antonio Silva de 35a procurou o médico porque ficava  muito cansado 

 quando andava depressa  e estava inchando os pés e as pernas (principalmente 

 a tarde). Estava urinando muito a noite. Notou nos últimos dias que as pernas  

permaneciam inchadas o dia inteiro, sentiu que  a barriga estava maior e que  

estava ficando  muito cansado aos menores esforços. 

 Nega etilismo e tabagismo e sempre morou na zona rural do triângulo  

mineiro. 

 Na história pregressa  nenhuma doença importante. 

 PA 122x 68 FC:69 bpm 

O paciente foi internado e a noite queixou de dor no hemitórax direito e cansaço. 

Teve escarro hemoptoico. Um radiografia de tórax revelou uma condensação 

periférica no lobo inferior do pulmão direito. 

 

Qual o diagnóstico (síndrome)? 

O que pode ter acontecido que levou a dor torácica, dispnéia e  hemoptoico? 

Quais as possíveis causa  dessa síndrome (as mais frequentes)? 













Doenças do coração que podem levar a insuficiência cardíaca no adulto 

Cardiopatias congênitas (coarctação da aorta,  comunicação interatrial) 
Cardiopatia hipertensiva 
Cardiopatia coronariana (IAM, miocardioesclerose) 
Miocardiopatias (miocardites, cardiopatia chagásica, miocardiopatia idiopática 
    dilatada e miocardiopatia hipetrófica primária). 
Cardiopatias valvulares (doença reumática; valvulopatias idiopáticas) 
Endocardites  

Inicia-se a discussão das doenças do coração de modo sistematizado ao se fazer 
o diagnóstico diferencial do diagnóstico proposto para o caso apresentado 

Para a discussão são apresentados arquivos que tem imagens macro e microscópicas 
das diferentes cadiopatias. 
Tenta-se montar em uma tela um conjunto de imagens que possam caracterizar  a  
cardiopatia. 
Sempre se enfatiza que o estudo da anatomia patológica deve ser paraeelo ao estudo 
da clínica 



Pericardite fibrinosa 

Inflamção miocádica ao longos dos vasos com 
 formação de nódulos de Aschoff 

Dupla lesão aórtica 

Insuficiência mitral 



Névoa perivascular (invasão da parede vascular 

pelos bastonetes gram negatives) 

Brocopnemonite por pseudomonas 

Aspecto histológico mostrando o 
aspecto necrótico da inflamação 



Radiografia de tórax do mesmo paciente: A, na internação com quadro febril (39,4º C) 

leucocitose, com neutrofilia e desvio a esquerda; B- radiografia tomada  15 horas depois. 

Qual o diagnóstico? É possível levantar uma suspeita quanto á etiologia? 



Radiografia de tórax de um  paciente 54 anos, masculino, que ,na internação, tinha  quadro febril (39,4º C) 

, iniciado há  2 dias, leucocitose, com neutrofilia e desvio a esquerda. Escarro gelationoso (muito viscoso), 

 com  algumas estrias de sangue. Paciente estava´bem antes de iniciar os sintomas. 

Qual  a hipótese diagnóstica? 

Com os dados é possível pensar em uma etiologia? 



Qual a hipótese diagnóstica? 

Das figuras 1,2 ou 3, qual a que mais se ajusta à sua hipótese? Porque? 

Fig 1 

Fig 2 

Fig 3 


