FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Estágio de Clínica Geral Dentária
Curricular Unit:
Internship in Dental Clinic

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Filomena da Glória Barros Alves Salazar

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Capacidade clínica de abordagem do paciente e de análise integrada
Capacidade de elaborar um diagnóstico clínico;
Capacidade execução e interpretação dos exames complementares de diagnóstico;
Capacidade de elaborar e executar o tratamento dentário integrado no âmbito de clínica geral dentária
Capacidade na aplicação dos conhecimentos teóricos na prática clínica de forma integrada;
Capacidade critica de análise e discussão das publicações científicas da actualidade Capacidade de organizar
e elaborar relatórios clínicos, projectos ou dissertações
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
Capacity patient's clinical approach and integrated analysis
Ability to develop a clinical diagnosis;
Capacity execution and interpretation of diagnostic exams;
Ability to develop and implement integrated dental treatment under general practice dental
Capacity to apply theoretical knowledge in clinical practice in an integrated manner;
Capacity for critical analysis and discussion of scientific publications of the current capacity of
organizing and reporting clinical projects or dissertations.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Proporcionar aos alunos de estágio em clínica prática clínica em ambiente real de trabalho onde se cruzam
as patologias mais complexas as quais são abordadas clinicamente de forma conjunta e não unidisciplinar.
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Conseguir que ganhem experiência inter-especializada na observação
de casos clínicos multidisciplinares.
Aumentar as suas capacidades clínicas com execução de um grande número de diagnósticos e actos médicodentários.
Tomar conhecimento dos casos limites da sua área de actuação, conscencializando-os com os procedimentos
clínicos mais fiáveis e conseguir a auto-avaliação das suas reais capacidades de intervenção médico-dentária.
Dominar o sistema de referenciação de pacientes, bem assim como a consulta do processo único de cada
paciente.
Syllabus
Provide students with internship in clinical practice in clinical real working environment where they
cross the most complex diseases which are clinically addressed jointly and not unidisciplinary.
Getting to gain experience in inter-specialist multidisciplinary clinical observation of cases.
Increase their clinical skills to run a large number of diagnostic and medical-dental acts.
Take cognizance of cases limits its area of operation, conscencializando them with clinical
procedures and achieve more reliable self-assessment of their actual capacity to provide medical and
dental.
Mastering the referral system for patients, as well as the unique process of consultation with each
patient

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Internal medicine for dentistry – ROSE
Year Book of Dentistry – MOSBY (Editores)
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics

O regente: (data e nome completo):
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