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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Introdução à Ortodontia 

Curricular Unit: 

 Introduction to Orthodontics 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Teresa Maria da Costa Pinho 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

   Os objectivos principais são interpretar / realizar: 

Análise das discrepâncias dento-maxilares e dento-dentárias.  

Análise cefalométrica de Rickets.  

Análise facial. 

Adquirir conceitos de crescimento e desenvolvimento crânio-dento-faciais do ponto de vista ortodôntico.   

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The main objectives are to interpret / realise: 

Analysis of discrepancies and dento-maxillary and dento-dental. 

Rickets Cephalometric analysis . 

Facial analysis. 

Acquire concepts of growth and development of cranio-dento-facial orthodontic viewpoint. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Estudo de Modelos  

Análise cefalométrica   

Estudo clínico do paciente: métodos diretos e indiretos  

Exame facial: transversal, sagital e vertical 

Influências Pré-natais no Desenvolvimento Fetal 

Estágios no desenvolvimento craniofacial 
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Conceitos de Crescimento e Desenvolvimento (do ponto de vista ortodôntico) 

Teorias de controle de crescimento 

 Os primeiros anos e a infância e a infância tardia 

Etiologia dos problemas ortodônticos 

Ausências dentárias congénitas 

Dentes supranumerários e malformações 

 

 

Syllabus 

Study of model  

Cephalometric analysis 

Clinical study of patient: direct and indirect methods 

Facial examination: transversal, sagittal and vertical 

Prenatal Influences on the Fetal Development 

Stages of craniofacial development 

Concepts of Growth and Development (the orthodontic viewpoint) 

Theories of growth control 

 The early years and childhood and  the late childhood 

Etiology of orthodontic problems 

Congenital missing teeth 

Supernumerary teeth and malformations   

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

 Proffit WR; Fields, HW: Ortodontia Contemporânea. 4ª ed. St. Louis. 2007. 

 Gregoret, J; Tuber, E: Ortodoncia y Cirurgia Ortognatica – diagnóstico y planificación. Espaxs, 

2007. 

 Graber,TM; Vanarsdall, RL; Vig, KWL: Ortodoncia. Principios e Técnicas Actuales. Elsevier Mosby, 

4ª edición, 2006 Madrid. 
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