
DISCIPLINA: AFECÇÕES DO SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO (RCG 0327)  
 
Duração da Disciplina: 8 semanas 
Atividades consistirão de aulas teóricas (Toda a turma), e seminários, discussão de casos e 
atividades de práticas médicas (grupos com ¼ da turma: 9 a 13 alunos). 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A disciplina abordará os seguintes temas: 
- Propedêutica funcional do rim;    - Proteinúria; hematúria; 
- Síndrome nefrótica;     - Síndrome nefrítica; 
- Lesão renal aguda;     - Doena renal crônica; uremia; 
- Obstruções urinárias e bexiga neurogênica  - Infecção urinária; 
- Litíase urinária;     - Tratamento dialítico; 
- Transplante renal;     - Hipertensão arterial 
- Hiperplasia prostática benigna;    - Desequilíbrio hidro-eletrolítico; 
- Tumores renais, testiculares, do epitélio de transição do trato urinário, do pênis, uretra e 
próstata; afecções do genital externo em crianças, traumas renais, disfunção erétil 
 
Ao fim do curso o aluno deverá estar capacitado a: 
1 Fazer observação clínica e exame físico dos pacientes portadores das afecções relacionadas 
ao sistema gênito-urinário e elaborar diagnósticos; 
2) Discernir quais os exames complementares necessários para a investigação do caso; 
3) Conhecer avaliação laboratorial do rim e valores normais: Urina rotina, proteinúria de 24 horas, 
uréia e nitrogênio uréico sangüíneo (BUN), creatinina sangüínea, clearance de creatinina, etc. 
4) Síndrome nefrótica: definição, etiologia, quadro clínico, fisiopatologia, complicações e 
tratamentos. 
5) Síndrome nefrítica: definição, etiologia, quadro clínico, fisiopatologia, complicações e 
tratamentos. 
6) Infecção urinária: classificar as agudas, crônicas, recorrentes, recidivantes, recaídas, altas, 
baixas; discutir a fisiopatologia e agentes etiológicos; vias de acesso da infecção; mecanismos de 
virulência do agente; mecanismos de defesa do hospedeiro; conhecer o diagnóstico, tratamento 
e profilaxia; discutir sobre etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da tuberculose gênito-
urinária. 
7) Litíase urinária. Diagnosticar litíase urinária; reconhecer os prováveis fatores etiológicos. 
Classificação quanto ao tipo de cálculo e quanto à anormalidade metabólica; conhecer a 
fisiopatologia da formação dos cálculos; prevenção e tratamentos clínicos e cirúrgicos. 
8) Diagnosticar a obstrução urinária, suas causas, complicações e propor tratamento. 
9) Hematúria macroscópica e microscópica; levantar suspeita sobre traumatismo urogenital; 
diagnóstico diferencial; propor tratamento bem como conhecer as complicações inerentes ao 
tratamento. 
11) Lesão renal aguda (IRA): definição, etiologia, classificações, diagnósticos diferenciais, 
fisiopatologia, quadro clínico e laboratorial. Conhecer medidas profiláticas, tratamento e 
prognóstico. 
12) Doença renal crônica: Discutir conceito e aplicação da filtração glomerular; discutir 
mecanismos de progressão da doença renal; apresentar as causas, o quadro clínico com seus 
mecanismos e tratamento na doença renal crônica; Discutir o diagnóstico e quadro clínico e 
tratamento da uremia. 
14) Definir infertilidade e esterilidade; conhecer as causas conjugais, realizar o algoritmo 
diagnóstico no homem e indicar tratamentos. 
15) Conhecer as causas de disfunção erétil, exames necessários para diagnóstico e definir 
tratamentos. 
16) Identificar as disfunções vésico-ureterais, causas, propor exames diagnósticos e indicar o 
tratamento. 
17) Diagnosticar tumores renais em crianças e adultos, bem como conhecer o estadiamento e 
definir de forma genérica o tratamento. 
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18) Diagnosticar tumores do epitélio do trato urinário, conhecer o estadiamento e definir de uma 
forma genérica o tratamento. 
19) Diagnosticar a hiperplasia benigna da próstata, conhecer implicações funcionais e 
tratamentos. 
20) Diagnosticar o câncer da próstata: estadiamento e definir de forma genérica os tipos de 
tratamentos. 
21) Diagnosticar as afecções malignas e benignas do testículo e bolsa escrotal, e propor 
tratamentos. 
22) Diagnosticar e diferenciar as doenças malignas e benignas do pênis e uretra. 
23) Hipertensão arterial: definição, classificação, técnicas para medir pressão arterial e seus 
valores normais; conhecer a etiopatogenia e fisiopatologia da hipertensão arterial essencial. 
Epidemiologia, quadro clínico-laboratorial, lesões em órgãos alvos. Discutir investigação 
laboratorial. Abordagens não farmacológicas e tratamento farmacológico. Classificação da HA 
secundária e diagnóstico diferencial. Crise Hipertensiva: conceito, classificação, etiologia, 
manifestações clínicas e tratamento. 
29) Desequilíbrios hidro-eletrolítico: discutir as causas, mecanismos e tratamento das 
desidratações, hiper-hidratações, hipernatremia, hiponatremia, hiperpotassemia e 
hipopotassemia. 
31) Identificar as malformações congênitas do trato urogenital e discorrer sobre o diagnóstico, 
fisiopatologia, etiologia e tratamento. 
32) Tratamento dialítico: princípios, modalidades, indicações, complicações, sobrevida. 
33) Transplante renal: noções de histocompatibilidade, tipos de doadores, indicações, 
complicações clínicas e cirúrgicas, noções de imunossupressão e sobrevida. 
34) Conhecer as abordagens para traumas renais. 
 

5) AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita pela prova teórica com questões dissertativas e testes de múltipla escolha.  

Presença nas atividades: a presença nas atividades será atestada a partir da assinatura do 
docente envolvido. será aprovado o aluno que alcançar a freqüência mínima (70%) e média 
mínima (5,0) nas avaliações.  
 

6) BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1) Medicina Interna de Harrison - 2 Volumes - 18ª Ed. 2013 - Braunwald, Eugene; Fauci, Anthony 
S.; Hauser, Stephen L.; Jameson, J. Larry; Kasper, Dennis L.; Longo, Dan L. - Amgh Editora  

2) Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols. - Com Material Adicional na Internet Expert - 23ª 
Ed. - Ausiello, Dennis; Goldman Lee - Elsevier / Medicina Nacionais 

3) Antônio Carlos Lopes, Tratado de Clínica Médica, 2nd edição, Volume II, capítulo 256, pag. 

2878-2884, Editora Roca, São Paulo, SP, 2009. 

4) Semiologia Médica Geral e Especializada – 2013 – José Baddini Martinez, Márcio Dantas, Júlio 
César Voltarelli - Guanabara Koogan 

5) VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão – Revista Brasileira de Hipertensão, volume 17 (1), 
janeiro/março de 2010 

7) TANAGHO, DA & McANINCH, JH.: Smith’s General Urology, Mc Graw-Hill. 

8) BENDHACK, DA & DAMIÃO, R.: Guia Prático de Urologia, 2º edição, BG Cultural, 2003. 
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