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Ementa

Estudo dos mediadores inflamatórios e sua relação com mecanismos sistêmicos, celulares e
moleculares envolvidos na fisiopatologia do processo saúde-doença em diversas doença.
dentro dos seguintes tópicos: interação patógenos-hospedeiros, biologia de tumores,
processos crônico-degenerativos, patologias auto-imunes e processos inflamatórios agudos e
crônicos. Foco no processo-saúde doença englobando todos os aspectos da biologia celular,
molecular e de sistemas, bem como suas causas, tratamentos e formas de reven ão,

Obj etivos

—Capacitar o aluno de mestrado no conhecimento avançado do processo saúde-doença.
—Aprofundar conhecimentos sobre doenças sistêmicas nos aspectos moleculares, celulares e

sistêmicos no que se refere a etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.



Conteúdo Pro ramático
- História natural das doenças: o processo saúde-doença
—Fisiopatologia da inflamação: aspectos moleculares, celulares e sistêmicos
- Neoplasias
—Distúrbios hormonais e metabólicos
—Distúrbios imunológicos: doenças auto-imunes e imunodeficiências
—Doen as transmissíveis

Metodolo ia

Aulas expositivas e dialogadas com discussão em sala de aula.
Utilização de recurso áudio-visual através da apresentação de seminários pelos discentes.
Discussão de artigos científicos através de estudo dirigido.
Discussão de casos clínicos.

Avaliação
(critérios, notas, esos, rocedimentos, instrumentos e eriodicidade

Ao longo disciplina serão critérios de avaliação:
- Participação nos debates em sala
—Apresentação de seminários
—Realização de avaliação escrita, caso o docente julgue necessário
- Percentual de presença nas aulas.
A cada item descrito acima será atribuído o valor de 00 a 100 pontos. A nota final será a
somatória das notas de cada item dividos por 4.
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Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2019.
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