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Web
Descrición
Ao ﬁnalizar a materia espérase que os estudantes sexan capaces de distinguir as causas e da enfermidade e
xeral
como a alteración dos mecanismos *ﬁsiológicos de control
*homeostático conducen ao desenvolvemento de patoloxía
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento
e/ou na aplicación de ideas, acotío nun contexto de investigación
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permita continuar estudando dun modo que haberá
de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida,
autodirixido e autónomo.
CG1 Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou altamente
especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de
traballo nun ou en mais campos de estudo
CG4 Ser capaz de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenrolo de novas e innovadoras
metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito cientíﬁco/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral
multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade
CE1 Saber integrar os principios básicos do metabolismo intermediario e o seu control encimático e endocrinolóxico
CE2 Ter adquirido coñecementos do destino e da función das principais moléculas combustíbeis: glícidos, lípidos e
proteínas.
CE3 Ter adquirido e dominar o fundamento metodolóxico da cuantiﬁcación e da concentración e actividades hormonais
CE4 Ter adquirido coñecementos avanzados sobre a estrutura, relacións e funcións dos órganos endócrinos, as hormonas
e metabolitos
CE5 Ser capaz de desenrolar réximes nutricionais para a intervención na patoloxía humana.
CT1 Saber transmitir dun modo claro e sen ambigüidades a un público especializado ou non, resultados procedentes da
investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou do ámbito da innovación máis avanzada, así como os fundamentos máis
relevantes sobre os que se sustentan.
CT3 Ser capaces de asumir a responsabilidade do seu propio desenrolo profesional e da súa especialización nun ou máis
campos de estudo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Ao ﬁnalizar a materia esperáse que os estudantes sexan capaces de distinguir as causas da enfermidade CB1
e como a alteración dos mecanismos ﬁsiolóxicos de control homeostático conducen ao desenvolvemento CB5
de patoloxía
CG1
CG4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT1
CT3
Contidos
Tema
TEMA 1

Introdución, historia e aspectos xerais. Deﬁnición de enfermidade e saúde
segundo a OMS. Léxico clínico. Conceptos básicos. Historia dá
ﬁsiopatoloxía
Factores e causas de enfermidade. Causas máis frecuentes de
enfermidade. Axentes físicos químico e biolóxicos.
Condicionantes individuais da enfermidade. Caracterización física do
individuo. Morfometría e antropometría clínica.
Factores humanos: ecoloxía humana. Factores de risco. Envellecemento.
Formas de resposta típica do organismo. Estudo da resposta ante a
agresión. Respostas locais e xerais. Síndrome xeral de adaptación. Shock.
A febre. Estudo especial da dor. Reparación de feridas. Neoplasias.
Métodos de estudo da saúde, diagnóstico e tratamento. Historia clínica.
Probas de exploración. Diagnóstico. Prognóstico, seguimento e evolución.
Morbilidad e mortalidade. Tratamentos sintomáticos e etiolóxicos. Hixiene.
Aspectos sociais da enfermidade.
Patoloxía xeral de sistemas. Trataranse os procesos patolóxicos básicos
organizados por sistemas: cardiovascular, respiratorio, dixestivo, excretor,
nervioso, locomotor e hemático.

TEMA 2
TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
3.3
4.3
Prácticas con apoio das TIC
47
98.7
145.7
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia.
Prácticas con apoio das Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e adquisición de habilidades
TIC
básicas e procedementos relacionados coa materia de estudo.
Desenvolverase a través do TIC de maneira autónoma.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas con apoio das TIC Atenderase ao alumno a través da plataforma de teledocencia, correo electrónico ou os
medios telemáticos que dispoña a Universidade, ás preguntas e dúbidas expostas durante o
desenvolvemento da materia
Avaliación
Prácticas con
apoio das TIC

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
A resolución dos boletíns de exercicios, que incluirá a presentación
100
CB1 CG1 CE1 CT1
en tempo dos mesmos,así como os resultados obtidos.
CB5 CG4 CE2 CT3
A interiorización dos contidos da materia avaliarase mediante a
CE3
realización de cuestionarios tipo test que o alumno debe realizar ao
CE4
ﬁnal de cada tema.
CE5

Outros comentarios sobre a Avaliación

Páxina 2 de 3

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Laso Guzmán,F J., Introducción a la medicina clínica : ﬁsiopatología y semiología, 3ª ed., Elsevier, 2015
Pérez Arellano J.L., Castro del Pozo, S., Sisinio de Castro Manual de patología general, 7ª ed., Elsevier-Mason, 2013
Gary Hammer y Stephen J. McPhee, Fisiopatología de la Enfermedad, 2ª ed, McGraw-Hill, 2015
Bibliografía Complementaria
García-Conde,J., Patología general : semiología clínica y ﬁsiotatología, 2ª Ed, McGraw-Hill, 2003
A. Estellar Pérez, M. Cordero Sánchez, Fundamentos de ﬁsiopatología, McGraw-Hill Interamericana, D.L, 1998
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Fisioloxía Humana/O01M139V01103

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Non é necesaria a modiﬁcación das metodoloxías dada a modalidade semipresencial do mestrado

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Atenderase ao alumno ás preguntas e dúbidas expostas durante o desenvolvemento da materia preferiblemente por medios
telemáticos ,baixo a modalidade de cita previa
Por correo electrónico
A través da plataforma de teledocencia MOOVI
Ou aqueles medios que dispoña a Universidade como poden ser os despachos virtuais do Campus Remoto

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non é necesaria a modiﬁcación da avaliación
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