FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Estágio em Clínica Hospitalar
Curricular Unit:
Internship in Hospital

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Fernando José Souto Figueira

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Capacidade de efectuar uma história clínica geral de um paciente.
Capacidade de ler e interpretar um processo clínico hospitalar.
Capacidade de equacionar e adequar os tratamentos médico dentários à situação clínica geral de um dado
paciente portador de doença que exija seguimento hospitalar.
Capacidade de entabular diálogo clínico com outros médicos e com enfermeiros
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
Capacity to perform a general medical history of a patient.
Capacity to read and interpret a hospital clinical process.
Capacity to consider and tailor medical treatments to dental general clinical situation of a given
disease patients requiring hospital follow-up.
Capacity to engage in dialogue with other medical doctors and nurses.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Familiarizar os alunos finalistas com o ambiente onde se cruzam as patologias mais complexas as quais são
abordadas clinicamente por um vasto leque de médicos especialistas.
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.
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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.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Manual da MERCK
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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