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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL 

 

 Unidade curricular:  

Seminários Temáticos II  

Curricular Unit: 

 Thematic seminars II 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

      

 

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

 A Unidade Curricular de Seminários Temáticos II  tem como objectivo a integração da várias estruturas e 

funções do sistema estomatognático e sua aplicação à Reabilitação Oral. Assim, após uma revisão 

bibliográfica cuidada o aluno deve demonstrar competencias na apresentação e análise crítica de temas 

relacionados com a saúde oral e sistémica e sua aplicabilidade no manuseamento do paciente com 

necessidades no âmbito da Reabilitação Oral.  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The Curricular Unit Seminars II aims at the integration of the structure and function of the various 

components of the stomatognathic system as they apply to Oral Rehabilitation. Therefore, after 

realization of a careful bibliographic review the student must demonstrate competence in the 

explanation and critical analysis of  issues related to oral and systemic health in the management of 

patient with  oral rehabilitation needs. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

A Unidade Curricular Seminários Temáticos II  tendo como objectivo incentivar a consciência para a integração 

dos vários aspectos da saúde oral e sistémica que podem acometer o paciente referenciado a uma clínica de 

reabilitação oral. Assim, o aluno deverá abordar temas no âmbito da  endodontia, periodontologia, ortodontia, 

implantologia, estética dentária e orofacial, oclusoterapia, DTM, odontopediatria, odontogeriatria, patologia 
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oral,  patologia local e sistémica, para que lhe seja possível uma abordagem global do paciente  com 

necessidades de reabilitação oral com comorbilidade associada.   

Syllabus 

Seminars II aims to encourage awareness for the integration of various aspects of oral and systemic 

health that may affect the patient referred to an oral rehabilitation clinic. Thus, students are 

encouraged to adress  topics within the scope of endodontics, periodontics, orthodontics, 

implantology, dental aesthetics and orofacial pain, occlusion clusoterapia, pediatric dentistry, 

geriatric dentistry, oral pathology, local and systemic  pathology, in order to approach  oral 

rehabilitation patients with associated comorbidity.  

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

1- Wilson NH, (2015). Principles and Practice of Esthetic Dentistry: Essentials of Esthetic Dentistry (1st ed.): 

Elsevier Inc. 

2 - Klineberg I, Kingston D, (2012). Oral Rehabilitation: A Case-Based Approach (1st ed.): Wiley-Blackwell 

Publishing Co. 

3 -Lamster B, Takamura JC, Northridge ME, (2008)   Improving Oral Health for the Elderly: An Interdisciplinary 

Approach: Springer  
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