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PROGRAMA  

 
EMENTA 

Doenças sistêmicas e alterações prevalentes e clinicamente relevantes dos sistemas e órgãos:  

Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença de Chagas, Sistema cardiovascular (aterosclerose, 

cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva, valvulopatias), Sistema Respiratório (doenças 

obstrutivas, vasculares, infecções pulmonares e neoplasias da laringe e do pulmão), Sistema 

Digestório (doenças inflamatórias, infecciosas e neoplasias do esôfago, estômago e intestinos 

delgado e grosso), Fígado (cirrose, hepatopatia alcoólica, hepatites agudas e crônicas, 

esquistossomose e neoplasias), Pâncreas (pancreatites e neoplasias). 

OBJETIVO 

Contribuir no aprendizado da etiologia, etiopatogênese, fisiopatologia e morfologia das doenças 

para melhor integração multidisciplinar e correlação anatomoclínica na abordagem das principais 

nosologias humanas.    

RECURSOS 

Atividades teóricas e práticas com utilização de recursos computacionais, audiovisuais, 

microscopia óptica, microscopia digital e peças anatômicas. 

 

ORGANIZAÇÃO  

Carga horária: 75 horas (teórica: 30 horas; prática: 45 horas) / Créditos: 5. 

 

Local e horário das aulas:  

Aula Local Horário Turma 

Teórica Sala 138 13:30 – 15:30 horas TAB, TCD 

Prática Sala 357 15:30 – 17:30 horas TAB1, TCD1 

Prática Sala 359 15:30 – 17:30 horas TAB2, TCD2 

Prática Sala 361 15:30 – 17:30 horas TAB3, TCD3 

Prática Sala 363 15:30 – 17:30 horas TAB4, TCD4 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA  

 

Aulas teóricas: 

Formato padronizado de apresentação (Power-Point) do conteúdo durante 2 horas.   

 

Aulas práticas: 

Utilização de peças anatômicas e das principais lâminas de histologia e ilustração com casos 

clínicos, além da realização das atividades complementares: discussão de artigo científico; caso 

clínico de patologia cirúrgica; sessões anátomo-clínicas do banco de sessões do APM.  

Para complementar o estudo existe roteiro virtual publicado no endereço eletrônico 

www.medicina.ufmg.br/anatomiapatologica. 

 

Provas bimodulares : 02 Provas teórico-práticas realizada após cada dois módulos, realizadas 

AOS SÁBADOS, no horário de 8:00hs às 9:30hs. Devolutiva após a prova no horário de 9:30 às 

10:00hs. 

Prova final: Prova teórica abrangendo todo conteúdo ministrado nos 4 módulos  realizada na 

semana de prova final definida pelo CEGRAD 

 

AVALIAÇÃO  

Atividade Data Formato Tipo de questão No 
Valor 

(pontos) 

Total 

(pontos) 

Provas parciais 

Bimodulares 

 

Sábado após o 
término dos 

módulos 

 I e II -  27/04 

III e IV – 29/06 

Impressa 
Questões abertas 

e fechadas 
2 35,0 70,0 

Atividade 
Integrada 

  

A definir Impressa   1 5,0 5,0 

Prova Final 
Semana de 
provas definida 
pelo CEGRAD 

Impressa 
Questões 
fechadas 

1 25,0 25,0 
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CRONOGRAMA 2019/1 APM001 

DISCIPLINA DE ANATOMIA PATOLÓGICA 1 (APM 001) - CRONOGRAMA 2019 / 1 

MÊS DIA TURMA TÓPICO TEMA 
TÉORICA PRÁTICA 

SALA 138 SALA 357 SALA 359 SALA 361 SALA 363 

FEV 26 e 27 AB e CD CIR 
Introdução à Patologia. 

Aterosclerose. Cardiopatia 
hipertensiva. 

Prof. Geraldo  
Brasileiro 

Prof. Geraldo  
Brasileiro 

Profa.Mônica  
Demas 

Prof.  Renato   

MAR 12 e 13 AB e CD CIR Cardiopatia isquêmica. 
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato   

MAR 19 e 20  CD e AB CIR 
Cardiopatia reumática. 
Endocardite infecciosa 

Prof. Geraldo  
Brasileiro 

Prof. Geraldo  
Brasileiro 

Profa.Mônica  
Demas 

Prof.  Renato   

MAR 26 e 27 AB e CD CIR 
Doença de Chagas. Cor 

pulmonale. 
Prof. Geraldo 

 Brasileiro 
Prof. Geraldo 

 Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato   

ABR 02 e 03 AB e CD RESP 

Doença das membranas  
hialinas. Enfisema. Obstrução 

brônquica. Atelectasia. 
Bronquiectasia  

Prof. Gteraldo  
Brasileiro 

Prof.  
Henrique  

Prof. Geraldo  
Brasileiro 

Profa.Mônica  
Demas 

Prof.  Renato 

ABR 09 e 10  AB e CD RESP 
Alterações circulatórias 

pulmonares. 
Prof. Geraldo 

 Brasileiro 
Prof.  

Henrique  
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

ABR 16 e 17 AB e CD RESP   Infecções pulmonares. 
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Prof.  

Henrique  
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

ABR 23 e 24 AB e CD RESP 
Carcinomas broncopulmonar e 

da laringe. 
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Prof.  

Henrique  
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

ABR 27 ABCD   PROVA MODULAR 1 : CIRCULATÓRIO E RESPIRATÓRIO 

MAI 07 e 08 AB e CD DIG 
Patologia 

 do esôfago 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

Profa. Cristiana  
Buzelin 

Prof.  
Henrique  

Profa.Mônica 
 Demas 

MAI 14 e 15 AB e CD DIG 
Patologia  

do estômago 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

Profa. Cristiana  
Buzelin 

Prof.  
Henrique  

Profa.Mônica  
Demas 

MAI 21 e 22 AB e CD DIG 
Patologia 

 dos intestinos (Infarto,  
DII, diverticulose) 

Profa.Mônica 
 Demas 

Prof.  Renato 
Profa. Cristiana  

Buzelin 
Prof.  

Henrique  
Profa.Mônica  

Demas 

MAI 28 e 29 AB e CD DIG 
Patologia dos intestinos 
(Carcinoma colorretal) 

Profa.Mônica  
Demas 

Prof.  Renato 
Profa. Cristiana  

Buzelin 
Prof.  

Henrique  
Profa.Mônica 

 Demas 

JUN 04 e 05 AB e CD FIG 
Hepatites  

agudas e crônicas. 
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

Profa. Cristiana 
 Buzelin 

Prof.  
Henrique  

JUN 11 e 12 AB e CD FIG 
Hepatopatias 
 fibrosantes  

Prof. Geraldo 
 Brasileiro 

Profa.Mônica 
 Demas 

Prof.  Renato 
Profa. Cristiana  

Buzelin 
Prof.  

Henrique  

JUN 18 e 19 AB e CD FIG Neoplasia hepática. 
Prof. Geraldo  

Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

Profa. Cristiana  
Buzelin 

Prof.  
Henrique  

JUN 25 e 26 AB e CD FIG 
Patologia do pâncreas 

 e vias biliares 
Prof. Geraldo 

 Brasileiro 
Profa.Mônica  

Demas 
Prof.  Renato 

Profa. Cristiana  
Buzelin 

Prof.  
Henrique  

JUN 29 ABCD DIG e FIG PROVA MODULAR 2 :   DIGESTIVO e FÍGADO 

JUL 5 ABCD PROVA FINAL 

Sábados letivos: 

27/04  Prova Modular 1: CIRCULATÓRIO e RESPIRATÓRIO 

29/06  Prova Modular 2 : DIGESTIVO e FÍGADO 

 



 

ORIENTAÇÕES GERAIS AO ALUNO 

Atribuições dos Alunos nas aulas 

 Ser frequente e pontual 

 Estudar os assuntos discutidos em aula 

 Preparar as atividades prévias antes das aulas 

 Participar das atividades em aula 

 É proibido uso de celular nas aulas práticas teóricas e práticas 

 É obrigatório usar avental e luvas nas aulas práticas e nas aulas de necropsia 

 Cuidar do material e equipamento usados nas aulas (microscópio, lâminas, peças, etc) 

 Não utilizar aparelhos eletrônicos durante a aula, a não ser que o professor tenha 

autorizado e que seja parte da atividade realizada em sala de aula. 

A frequência mínima obrigatória é de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas do curso. Será 
reprovado o aluno que faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas previstas no 
semestre letivo.  

É vedado o abono de faltas, exceto nos casos previstos em lei. Portanto, atestados médicos 
não têm valor legal para abono de faltas.  

Nas faltas em dias de provas, é possível solicitar a aplicação de prova de segunda chamada 
na Secretaria do Departamento (sala 301), nas seguintes situações:  

a. Por motivo de doença: apresentar atestado médico do dia (laudo médico do Serviço de 
Perícia Médica – SAST, do Campus da Saúde; telefone de contato: 3409-9559), até 48 
horas após a data da prova; 

b. Participação em eventos culturais ou técnico-científicos: comunicar a ausência oficialmente à 
secretaria da Graduação antes do evento e apresentar o documento comprobatório até 24 
horas após o retorno. 

A prova de segunda chamada será oral e a definição de data e horário da prova fica a cargo 
da Coordenação. 

Em caso de perda da prova final ou integrada (última prova), o aluno deverá se inscrever para o 
exame especial. 

Solicitação de revisão da 1ª prova bimodular (prova parcial) deve ser feita na secretaria do 
Departamento, até 48 horas após a publicação dos resultados, em formulário específico. A 
solicitação de revisão deve conter: nome do aluno; número de matrícula; período; contatos 
(telefones e email); a(s) questão(ões) e a divergência com a correção e a argumentação 
fundamentada do aluno. Não há possibilidade de solicitação de revisão 2ª  prova bimodular 
e da prova final ou integrada.  
 
O APM utiliza alguns meios para a comunicação oficial com os alunos – o diário eletrônico,   a 
plataforma moodle da Faculdade de Medicina e o mural de avisos da disciplina (terceiro andar 
da Faculdade de Medicina). Eventualmente, avisos são disponibilizados na página eletrônica do 
CEGRAD (especialmente em relação a data de provas) e murais de avisos em diferentes locais 
de circulação na Faculdade de Medicina. Os resultados das provas, as notas de participação em 
salas de aula prática e a frequência são publicados apenas no diário eletrônico. É recomendado, 
especialmente na véspera e após as provas, verificar comunicados nos locais acima descritos. 

 

 

 

 



 

SESSÕES ANÁTOMO-CLÍNICAS 

 

 SISTEMA CIRCULATÓRIO 
 

 

CASO 1. Paciente do sexo masculino, 52 anos, obeso, tabagista crônico (3 maços/dia), corretor da Bolsa 
de Valores. Procurou atendimento médico com quadro agudo de cefaléia occipital, náuseas, distúrbios 
visuais (escotomas cintilantes), palpitações (acompanhada de dor precordial, com irradiação para o braço 
esquerdo) e crise de epistaxe em jato. Relatava ainda dispnéia aos mínimos esforços. Na história 
pregressa havia registro de PA = 140/100 mmHg há cerca de 7 anos, quando iniciou uso irregular e 
inconstante de dieta hipossódica, drogas diuréticas e hipotensores. Na história familiar existe relato de pai 
e tio paterno falecidos por "pressão alta", e de duas irmãs mais jovens com hipertensão arterial, em 
controle clínico. Ao exame físico, PA: 200/160 mmHg; taquicardia (110 bpm); jugulares planas, ictus cordis 
palpável no 6º EIE, para fora da LHCE, com raras extrassístoles; taquidispnéia (30 irpm) e estertores finos 
nas bases pulmonares. ECG: sobrecarga ventricular esquerda (SVE), extrassístoles supraventriculares. 
RX do tórax: discreto/moderado aumento da área cardíaca, especialmente do ventrículo esquerdo. Fígado 
não palpável, ausência de edema periférico. Exame de fundo de olho: papiledema e hemorragias. O 
paciente foi internado, evoluindo com piora progressiva do quadro clínico, havendo diminuição acentuada 
do volume urinário. Surgiu quadro de confusão mental, evoluindo, no terceiro dia de internação, para o 
coma e óbito, apesar de todas as medidas terapêuticas instituídas. 

 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
 

1. Discutir mecanismo(s) de morte mais provável(eis) no caso. 
2. Esquematizar a história natural da doença básica do paciente, ressaltando suas repercussões nos 

rins e nos demais órgãos. 
3. Apontar os fatores de risco que favorecem o desenvolvimento dessa doença. 
4. Descrever os achados macro e microscópicos esperados do coração e dos rins. 

. 
 

CASO 2. GAB, masculino, 62 anos, branco, casado, motorista de táxi, residente em Belo Horizonte. HMA: 
no dia 24/05, às 4 horas, foi acordado por causa de "dor ardida, apertando", que se iniciou na região 
precordial e na face anterior do pescoço, acompanhada de sudorese profusa e dispnéia. Foi atendido no 
Hospital João XXIII (HPS) com esta queixa. PA: 150 x 120 mmHg e FC: 120 bpm. Realizado ECG e o 
paciente foi encaminhado ao CTI do HC, aonde chegou consciente, mal orientado no tempo e no espaço, 
queixando-se de dor precordial e na face anterior do pescoço, persistente, constritiva, sem outras 
manifestações dolorosas. Antecedentes pessoais: tabagista desde os 16 anos; negava etilismo. 
Antecedentes familiares: mãe diabética; alguns parentes com "pressão alta". Exame físico: o paciente 
encontrava-se afebril e anictérico à admissão. As mucosas estavam discretamente ressecadas e 
hipocrômicas. As extremidades superiores estavam quentes e bem perfundidas, mas as inferiores 
mostravam-se frias e mal perfundidas; havia cianose nos 2º e 3º artelhos esquerdos. Ausência de edema de 
MMII. Jugulares ingurgitadas. AR: taquipnéia (FR: 30 irpm); pulmões limpos à ausculta. ACV: pulsos radiais 
finos, rítmicos com FP 132 ppm; pulsos pediosos, tibiais anteriores e posteriores ausentes; FC: 132 bpm; 
PA: 140 x 110 mmHg.  

Evolução: o paciente evoluiu com torpor, hipertensão arterial, hepatomegalia dolorosa e má perfusão 
capilar. Na manhã do dia seguinte (25/05), não houve alterações do quadro clínico. Na manhã de 26/05, o 
paciente apresentou dispnéia intensa e redução do volume urinário; à tarde do mesmo dia, houve piora da 
dispnéia e da perfusão capilar. Às 17 horas passou a apresentar cianose, pele fria, PA indetectável e pulsos 
finos (FP: 120 ppm). Apesar do tratamento instituído, o paciente faleceu às 18 horas (26/05). 

 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
 
1. Qual(is) o(s) diagnóstico(s) mais provável (eis)? 
2. Mecanismo(s) de morte mais provável (eis). 
3. Esquematize a história natural da doença. 
4. Descreva os achados macro e microscópicos do coração.. 
5. Descreva as complicações que freqüentemente acompanham esse quadro. 
 



 

 

 SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 

 

Caso 1. TMD, feminina, 44 anos, melanodérmica, doméstica, natural de Dom Joaquim, MG, com 
diagnóstico de doença de Chagas há vários anos e ICC. Há aproximadamente 20 dias iniciou quadro de 
dispnéia, edema, oligúria, mal-estar e anorexia, após suspensão, por conta própria, dos medicamentos que 
usava (diurético e digital). À internação, desenvolveu quadro pulmonar com dor ventilatório-dependente e 
tosse com expectoração sanguinolenta, que se agravou apesar da medicação instituída (diuréticos, digital e 
heparina). No 20º dia de internação, entrou em choque cardiogênico, com óbito 24 horas após, em choque 
irreversível. Exame clínico: paciente febril (38,5ºC), anêmica (2+/4+), anictérica, cianótica (2+/4+), com 
discreta diminuição da perfusão sanguínea periférica. ACV: pulso de 100ppm, fino e fraco. PA = 90/60 
mmHg; ritmo de galope, ictus no 60 e 70 EIE. AR: expansibilidade diminuída, com crepitações esparsas 
bilateralmente, atrito pleural à D. Abdome tenso, sem peristaltismo; fígado palpável a 8,0cm da RCD, denso 
e liso. Exames laboratoriais: ECG mostrou BCRD, BAV 10 grau e sobrecarga das 4 câmaras cardíacas. RX 
do tórax: cardiomegalia, derrame pleural e condensações na base pulmão D. Hemograma: anemia 
normocítica, normocrômica, hemoglobina = 12 g%, leucograma: 18.000 leucócitos, com 80% de 
segmentados e 20% de bastonetes. 
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
 
1. Qual(is) o(s) diagnóstico(s) mais provável (eis)? 
2. Mecanismo(s) de morte mais provável (eis) no caso. 
3. Esquematize a história natural da doença. 
4. Descreva os achados macro e microscópicos dos pulmões. 
 
 
Caso 2. Paciente masculino, 62 anos, corretor de bolsa de valores, fumante crônico (3 maços/dia há 30 
anos). Procurou atendimento médico com quadro de "falta de ar" e emagrecimento. Relata tosse freqüente e 
múltiplos internamentos anteriores por “pneumonia” (o último há cerca de um mês). Refere piora lenta e 
progressiva da dificuldade respiratória nos últimos anos. Exame físico: o paciente apresentava-se 
emagrecido, com estado geral debilitado e dispnéia aos mínimos esforços. As mucosas estavam 
hipocoradas e havia febre (38,5ºC). Cianose discreta a moderada. Tórax com aumento do diâmetro ântero-
posterior. Taquipnéia, com aumento do tempo de expiração. Ausculta: murmúrio vesicular diminuído 
difusamente (principalmente nos ápices) e crepitações basais. À percussão mostrou hipersonoridade difusa. 
Exames laboratoriais: RX do tórax mostrava hipertransparência difusa, com focos de condensação 
parenquimatosa, especialmente nas bases, costelas horizontalizadas, cúpulas diafragmáticas baixas e 
retificadas. Havia ainda aumento da área cardíaca, sobretudo das câmaras direitas; hemograma evidenciou 
anemia e leucocitose (22.000). Citologia de escarro (três amostras) mostrou padrão inflamatório. Prova de 
função respiratória revelou aumento do volume do ar residual. O paciente foi internado, evoluindo com piora 
progressiva do quadro clínico, aumento acentuado das secreções das vias aéreas, persistência da febre e 
piora do quadro de insuficiência respiratória. Evoluiu no terceiro dia de internação para coma e óbito, apesar 
de todas as medidas terapêuticas instituídas. 
 
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
 
1. Qual(is) o(s) diagnóstico(s) mais provável (eis)? 
2. Mecanismo(s) de morte mais provável (eis). 
3. Esquematize a história natural da doença. 
4. Descreva os achados macro e microscópicos dos pulmões. 
5. Descreva as complicações que freqüentemente acompanham esse quadro.  
 
 



 
Caso 3: HGR, masculino, 64 anos, apresenta quadro de tosse crônica que nas últimas semanas 
apresentou mudança no seu padrão, aparecendo com maior frequência que o habitual, com escarro 
amarelado e sangue. Relata emagracimento (perda de 7 kg nas últimas 4 semanas) e perda do apetite. 
Nega dispnéia ou outras queixas respiratórias. Nega febre, sudorese ou outras manifestações infecciosas. 
Fumante crônico (1 maço de cigarros ao dia nos últimos 40 anos). Consome álcool socialmente. Não tem 
alergias e não toma medicações. Exame Físico 
Sinais Vitais: PA 130/70mm/Hg, FC 80bpm, FR 16mrpm, temp 36.7 C; Cabeça e pescoço: corado, 
conjuntivas anictéricas, sem lesões orais, pupilas fotoreagentes, fundoscopia sem anormalidades. Sem 
linfadenopatias cervicais ou supraclaviculares. Tireoide sem nódulos. Pulmão: Aumento do diâmetro 
anteroposterior do tórax. Diminuição difusa do murmúrio vesicular bilateralmente. Sem frêmito, roncos ou 
estertores. Percussão timpânica. Cardiovascular: Não se palpa ictus. Bulhas hipofonéticas. Ritmo regular 
em 2 tempos, sem sopros. Pulsos periféricos simétricos. Rx de tórax evidenciou massa pulmonar de 
aproximadamente 10,0 cm no pulmão direito, ao nível do hilo. O exame histopatológico da biópsia da lesão 
revelou massas de células poligonais atípicas, com anisomorfismo nuclear e formação de pérolas córneas, 
infiltrando o parênquima pulmonar.     

 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO 
 
1. Qual o provável diagnóstico da massa palpável? 
2. Que outras doenças podem provocar massa/nódulo pulmonar? 
3. Quais condições podem predispor ao aparecimento desse tipo de lesão? 
4. Qual a provável evolução da lesão (incluindo complicações locais e a distância)? 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 
 

 
 Paciente masculino, 35 anos, internado com quadro de hemorragia digestiva alta e melena. 
Apresentava queixas dispépticas há cerca de 6 anos e há 2 anos fez endoscopia com biópsia, cujo 
diagnóstico foi de gastrite crônica do antro. Não retornou à consulta nem fez tratamento. Há 6 meses vem 
apresentando piora do quadro, com dor epigástrica que melhora com a alimentação. Nega emagrecimento. 
A endoscopia atual revelou lesão duodenal. 
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
 
1. Qual a etiologia mais provável da gastrite diagnosticada anteriormente? Justifique. 
2. Qual o diagnóstico mais provável da lesão duodenal. Descreva seu aspecto macroscópico? 
3. Quais os mecanismos etiopatogenéticos desse tipo de lesão? 

 
 
 

 

FÍGADO E PÂNCREAS 
 
 

Caso 1. WRP, 21 anos, melanodérmica, solteira, doméstica, natural de Santo André-SP e residente em 
BH. Internação: 13/01; óbito: 06/02. Histórico: dor epigástrica há 45 dias, tipo queimação, sem relação com 
alimentação ou movimentação e sem irradiação. Cerca de 10 dias depois, observou urina de cor escura. 
Após período que não sabe precisar (uma semana?) foi notada icterícia. Em 26/12 notou aumento difuso 
do volume abdominal, acompanhado de dor no flanco direito, sem irradiação. Posteriormente surgiu 
edema dos membros inferiores, ascendente. À internação, queixava-se de cefaléia universal e tonteiras 
discretas, tosse não produtiva, dispnéia aos médios esforços relacionada com o aumento do volume 
abdominal e oligúria. Última menstruação em 20/11; G1P1A0. Etilista (ingesta de cerca de um litro de 
aguardente por dia, desde os 15 anos de idade). Cafeísta e tabagista. HF: pais e três irmãos sem 
problemas de saúde; tia com asma brônquica. Exame clínico: paciente ativa, lúcida, informando 
irregularmente; fáscies atípica, afebril, acianótica, mucosas descoradas (3+/4+), brilhantes e ictéricas 
(2+/4+). Anasarca, com edema dos membros inferiores mole, frio e indolor. Orofaringe hiperemiada, com 
pequena placa esbranquiçada em mucosa jugal à direita. AR: murmúrio vesicular fisiológico. 
Expansibilidade simétrica. Ausência de ruídos adventícios. ACV: FC e pulso = 88/min, PA = 110/60 mmHg 
e bulhas cardíacas normorrítmicas. Boa perfusão das extremidades. AD: dentes em mal estado de 
conservação. Abaulamento abdominal difuso, com protrusão da cicatriz umbilical. Sinal de Piparote 
positivo. Curva de macicez móvel presente. Não se visualizou circulação colateral. Palpação de vísceras 
abdominais dificultada por ascite. Perímetro abdominal = 104cm. AGU: punho-percussão lombar dolorosa 
à direita. SN: ndn. Evolução: a paciente apresentou pico febril no dia da internação (38,7ºC), evoluindo 
até o óbito com temperatura de 37,5 a 38ºC. No dia 17/01 apresentou-se sonolenta, com intensificação da 
icterícia e aparecimento de estertores subcreptantes. A partir de 02/02 houve piora acentuada do quadro, 
com confusão mental, flapping, oligúria, acentuada distensão abdominal, taquipnéia e monilíase oral. No 
dia seguinte apresentava-se com hematúria, sinais de estase pulmonar, taquicardia, alucinações e 
incoordenação motora, seguindo-se hemorragia digestiva alta, vindo a falecer às 4h do dia 06/02. Exames 
laboratoriais. Urina: bilirrubina (4+); albumina = 1,6g%; Tempo protrombina = infinito (26/01); uréia = 27 
(15/01) e 156 (05/02); creatinina = 1,2 (15/01) e 8,3 (05/02); TGO = 90 (15/01) e 115 (05/02); TGP = 30 
(15/01) e 110 (05/02); BD = 6,9 (15/01) e 13,8 (05/02); BT = 7,7 (15/01) e 18,5 (05/02).  
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
1. Qual(is) o(s) diagnóstico(s) mais provável(eis)?  
2. Esquematize a história natural da doença.  
3. Descreva os achados macro e microscópicos do fígado.  
4. Que possível(is) mecanismo(s) de morte podem ocorrer nesses pacientes?  
 
 
 
 
 



 
 
 
Caso 2. ZCJ, feminina, 50 anos, faiodérmica, casada, 7 filhos, natural e residente em Pedro Leopoldo. 
Relatava que há 4 ou 5 meses passou a apresentar dor no andar superior do abdome, "fininha" (sic) e 
constante. À internação, em 26/03, apresentava dor abdominal em cólica, de grande intensidade, no 
hipocôndrio direito e com irradiação para o dorso, a qual se iniciou subitamente. Concomitantemente, 
apresentou náuseas e vômitos. Acompanhavam hiporexia, grande fraqueza e mal estar geral. À 
internação, apresentava PA = 120/80 mmHg, FC = 96 bpm, hidratada, fácies de dor, sem alterações 
respiratórias e hemodinâmicas e abdome com defesa voluntária à palpação. Foram feitas dosagens 
séricas de amilase (670 UI%) e de glicose (86 mg). Até o dia 03/04, tendo sido medicada com analgésico, 
evoluiu bem com melhora da dor, porém mantinha episódios de vômitos que a impediam de se alimentar; 
o abdome se mantinha globoso à palpação, mas com peristaltismo fisiológico e sem distensão. Neste 
mesmo dia, houve discreta distensão abdominal e aumento do timpanismo no andar superior do abdome. 
No dia 04/03, foram feitas dosagens de amilase (666 UI%) e de glicose (110 mg). O RX simples do 
abdome evidenciou imagem de condensação no andar superior. No dia 08/04 evidenciou-se ascite e foram 
repetidas as dosagens de amilase (335 UI%) e de glicose (70 mg); a partir desta data, houve piora do 
estado geral, mantendo-se a ascite e notando-se sinais de peritonite à palpação abdominal. Foi então 
transferida para o CTI, onde se iniciou nutrição parenteral e foi puncionado o abdome para colheita e 
análise do líquido ascítico (amilase 736 UI%, cultura negativa). Evoluiu nos dias seguintes com discreta 
icterícia e com agravamento da ascite, tendo sido necessárias várias paracenteses de alívio. No dia 20/04 
entrou em choque; após infusão de solução hidroeletrolítica, houve melhora do quadro hemodinâmico com 
boa diurese. Evoluiu com hiperglicemia, tendo de fazer uso de insulina e, progressivamente, para 
insuficiência respiratória e óbito.  
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
 
1. Qual(is) o(s) diagnóstico(s) mais provável(eis)?  
2. Esquematize a história natural da doença.  
3. Descreva os achados macro e microscópicos do pâncreas.  
4. Que possível(is) mecanismo(s) de morte podem ocorrer nesses pacientes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caso 3. AAS, masculino, 41 anos, melanodérmico, solteiro, lavrador. Admitido no HC-UFMG em 03/10. 
Relatava que se encontrava bem até os últimos 4 anos, trabalhando normalmente, quando começou a 
apresentar dor abdominal em faixa, constante e de moderada intensidade, localizada na região epigástrica 
e hipocôndrio esquerdo, com irradiação para o dorso. A dor não se alterava com a mudança de decúbito 
ou com a ingestão de alimentos e nem melhorava com o uso de analgésicos comuns. Concomitantemente, 
surgiram hiporexia, empachamento pós-prandial e emagrecimento. Quatro meses antes de se internar no 
HC, houve perda de peso, intensificação da hiporexia, piora do empachamento pós-prandial e dor 
abdominal com as mesmas características já descritas. Nessa época, passou a apresentar também 
polidipsia e poliúria. Queixava-se de fraqueza generalizada desde o início da moléstia atual e relatava ter 
emagrecido 15 kg. Etilista inveterado dos 12 anos de idade até 5 meses atrás, com uso de até 2 garrafas 
de aguardente por dia. Tabagista desde a adolescência. Ao exame físico, à internação apresentava-se 
com 35 Kg, medindo 1,60 m. Mostrava-se lúcido, com pele seca e descamativa, com turgor e elasticidade 
diminuídos, panículo adiposo quase inexistente, musculatura hipotrófica e eutônica. Abdome escavado, 
normotenso, com contração voluntária ao se palpar o hipocôndrio esquerdo e a região epigástrica, os 
quais se encontravam dolorosos, mesmo à palpação superficial, porém sem sinais de irritação peritoneal. 
Sistemas respiratório e circulatório sem alterações. Foi hidratado e medicado para dor, tendo sido 
solicitados os exames laboratoriais: amilase, uréia, creatinina, transaminases e fosfatase alcalina, que se 
encontravam normais. Hemograma: anemia normocrômica e normocítica discreta e leucocitose sem 
desvio para a esquerda. Glicemia = 583 mg%. Durante a internação, obteve-se o controle do diabete. No 
primeiro dia, apresentou febre à noite (39º C), que cedeu com antitérmico. Durante sua evolução no 
hospital, o paciente continuou com dor abdominal, a qual se intensificou. Não tolerava o decúbito dorsal e 
permanecia em posição antiálgica (o tronco curvado para frente e os membros fletidos contra o tronco). 
Com esta posição e o uso de analgésicos fortes, apresentava alívio parcial da dor; relatava que a dor 
piorava com a alimentação. No dia 10/10, a ultrassonografia abdominal revelou vesícula aparentemente 
sem cálculos; ducto hepático de calibre usual; pâncreas de estrutura densa, contornos indefinidos, 
apresentando calcificações, não se evidenciando formações císticas. O caso foi discutido e decidiu-se 
realizar cirurgia para tratamento da dor. Anteriormente, porém, o paciente deveria ser submetido a 
alimentação parenteral para melhora de suas condições. Nos dias 12 e 13/10, voltou a apresentar febre. 
No dia 17/10 foi feita punção da veia subclávia direita e iniciada alimentação parenteral. Nos primeiros dias 
de nutrição parenteral, o paciente relatava melhora significativa da dor e se mostrava tranquilo. No dia 
24/10, apresentou febre de moderada intensidade, por quatro dias consecutivos. O hemograma revelou 
leucocitose com desvio para a esquerda. O RX do tórax mostrou condensações difusas em ambos os 
campos pulmonares. Foi iniciada antibioticoterapia oral. No dia 06/11, foi observado atrito pleural à direita. 
No dia seguinte, apresentou diminuição dos níveis tensionais e aumento da frequência cardíaca, evoluindo 
para o óbito neste mesmo dia.  
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO E/OU RELATÓRIO: 
1. Qual(is) o(s) diagnóstico(s) mais provável(eis)?  
2. Esquematize a história natural da doença.  
3. Descreva os achados macro e microscópicos do pâncreas e dos pulmões.  
4. Que possível(is) mecanismo(s) de morte podem ocorrer nesses pacientes?  

 
 

 
 


