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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Clínica Conservadora II 

Curricular Unit: 

 Conservative Clinic II 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Paulo Manuel Cruz Miller 

 

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

Objetivos: 

Tornar os alunos competentes no diagnóstico e no planeamento do tratamento, na abordagem 

clínica da dor de origem dentária ou periapical e seu diagnóstico diferencial. 

Estabelecer e manter a saúde oral e a execução clínica em pacientes de atos simples. 

Competências: 

Ser competente em identificar a queixa principal do paciente e obter a história clínica da doença 

presente como parte da história médica do paciente, identificando a localização, extensão e 

grau de atividade da cárie dentária e da destruição do dente. 

Ser competente a identificar e diagnosticar anormalidades anatómicas dentárias ou periodontais 

que comprometam o periodonto a função ou a estética. 

Ser competente em executar procedimentos preventivos e restauradores que preservem a 

estrutura dentária, previna a doença dos tecidos duros e promova a saúde dos tecidos moles. 

Ser competente em reconhecer as indicações e executar tratamento endodôntico não cirúrgico. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

 

 

Students must be competent in the diagnosis and treatment planning and clinical management of 

dental or periapical pain and its differential diagnosis. 

Establish and maintain oral health and clinical performance in patients with simple acts. 
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Skills: 

Be competent in identifying the main patient complaint and obtain a medical history of the disease 

present in patient's medical history, identifying the location and degree of activity of dental caries 

and tooth destruction. 

Be competent to identify diagnose dental or periodontal anatomic abnormalities that compromise 

periodontal or aesthetics function. 

Be competent in performing preventive and restorative procedures that preserve tooth structure, 

prevent hard tissue disease and promote soft tissue health. 

Be competent to recognize the signs and perform non-surgical endodontic treatment.      

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Componente Teórico: 

Protocolos clínicos do TER e em dentisteria operatória 

Perda não-cariosa de tecido dentário e sua prevenção 

Restaurações cervicais de lesões não-cariosas 

Incrustações semi-directas e incrustações indirectas em resinas compostas em dentes posteriores 

Protocolos de tratamento de casos complexos:Reabsorções dentárias, perfurações, lesões de furca, etc. 

Traumatologia dento-alveolar de dentes permanentes. 

Conceitos básicos de estética 

Branqueamento dentário vital e não-vital 

Componente Prático: 

Atendimento a pacientes 

Os alunos após terem adquirido os conhecimentos e as competências necessárias nas disciplinas de: Técnicas 

Endodônticas I e II, Técnicas de dentisteria e Clínica Conservadora I, iniciarão o atendimento a pacientes. 

Tratamento de pacientes em clínica universitária de casos simples de endodontia e destisteria operatória 

 

Syllabus 

Theoretical Component: 

Clinical protocols of TER and operative dentistry 

Non-carious loss of tooth tissue and its prevention 

Restoration of cervical non-carious lesions 

Semi-direct and indirect composite resin inlays in posterior teeth 

Treatment protocols for complex cases: dental resorptions, perforations, furcation defects, etc.. 

Dentoalveolar trauma of permanent teeth. 

Basic concepts of aesthetics 

Vital and non-vital tooth whitening 

Practical Component: 
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Clinical Practices 

After acquiring the knowledge and skills in the disciplines of: endodontic techniques I and II, 

Techniques Dentistry and and Clinical Conservative, the students will start clinical practices. 

Treatment of patients in the University Clinic in simple cases of nonsurgical endodontics and 

destistry      

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

JOHN I. INGLE, LEIF K. BAKLAND: Ingle's Endodontics 6º ed. Hamilton, Ontário: BC Decker Inc.,2008 

COHEN S, HARGREAVES KM: Pathways of the pulp, 9ª ed. St Louis: Mosby, 2006 

BARATIERI LN et al: Odontologia Restauradora Fundamentos e Possibilidades 6ªed. Quintessence Editora, 

2007 

 

O regente: (data e nome completo): 


