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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM HIGIENE ORAL 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Morfologia Dentária 
 

Curricular Unit: 

 

Dental Morphology  
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Pretende-se com esta unidade curricular transmitir os fundamentos teóricos que permitam reconhecer as 

estruturas anatómicas constituintes dos dentes e suas estruturas de suporte, reconhecer e identificar todas as 

peças dentárias que constituem a dentição decídua e mista segundo a nomenclatura internacional. O aluno no final 

deste unidade curricular deve estar apto a aplicar os conhecimentos adquiridos, na identificação dentária em 

crianças, jovens e adultos.  
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

The aim of this course is to convey the theoretical basis for recognizing anatomical structures constituent 

of teeth and their supporting structures, recognize and identify all dental pieces that make up the 

deciduous and mixed according to the international nomenclature. The student at the end of this course 

should be able to apply the knowledge gained in dental identification in children and young adults.  
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teórico:  

I. Generalidades, nomenclatura e classificação dos dentes humanos, sua constituição, dimensão função e 

especificidades. Elementos anatómicos de suporte dentário. 

II. Introdução ao enceramento: técnica de escultura em blocos de cera de dentes permanentes usando instrumental 

de escultura "Peter Thomas". 

 

Teórico-Prático: 

Escultura em bloco de cera de: Incisivo central, incisivo lateral, canino, 1º pré-molar, 2º pré-molar, 1º molar e 2º 

molar (superiores direitos). 

 

Prática Laboratorial: 

Identificação de peças dentárias.   

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theoretical:  
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I. General, nomenclature and classification of human teeth, their constitution, size and specific function. 
Anatomical elements of dental support.  
II. Introduction to waxing: a technique of carving wax blocks of permanent teeth using instrumental 
sculpture "Peter Thomas". 
 
Theoretical and Practical: 
Carving wax block: central incisor, lateral incisor, canine, 1st pre-molar, 2nd premolar, 1st molar and 2nd 
molar (upper right). 
 
Laboratory Practice: 
Identification of dental specimens.  
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