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Nome da Disciplina: PATOLOGIA CLINICA III –   

 
Coordenadora: Profa. Dulciene Maria de Magalhães Queiroz 
 
Cód. Disciplina:  PRO 011 
Carga Horária: Total =60 horas (Teórica + 15h / Prática = 45h) 
Número de Turmas: 01 
Número de Créditos: 04 créditos 

Pré-requisito: Patologia Clinica II  
 
Objetivo Geral: Formar a mentalidade cientifica dos alunos e desenvolver a capacidade 
critica na interpretação dos laudos dos exames complementares. 
 
Objetivo Especifico: Estudo de casos clínicos com enfoque na fisiopatologia da doença 
que acomete o paciente, seguida de análise aprofundada dos exames necessários para o 
diagnostico e para evidenciar, na medida do possível, a fisiopatologia da doença. 
 
Objetivo Programático: Análise de casos Clínicos de conformidade com a metodologia. 
 
Metodologia: 
 

Os alunos, alternadamente, vão à enfermaria, ao ambulatório ou a outros hospitais que 

costumam recorrer à FM onde detectam pacientes, de preferência, ainda sem diagnostico, 

para serem apresentados aos colegas na presença do professor. A apresentação se 

cinge ao caso clínico, omitindo nesta fase os exames complementares. O caso é então 

discutido pormenorizadamente e o quadro fisiopatológico levantado, com vistas às 

possibilidades diagnosticas. Após as hipóteses diagnosticas os exames complementares 

são solicitados ou às vezes realizados pelo professores e/ou alunos, e interpretados, a fim 

de invalidar ou confirmar os diagnósticos propostos e mostrar as alterações 

fisiopatológicas imprimidas pela doença no organismo. 

 

 
Dia/horário: 4ª feira 13h às 17h. 
Local: Sala: 401– 4º andar da Faculdade de Medicina/UFMG 

 
 
Avaliação: - 60 pontos distribuídos ao longo do semestre através de discussão e 

apresentação de casos clínicos 
Prova final – 40 pontos 
Total = 100 pontos. 
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