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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR    
ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  2015-20162015-20162015-20162015-2016    

    
CURSO CURSO CURSO CURSO DEDEDEDE  LICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORAL    

    

 

    Unidade curricular: Unidade curricular: Unidade curricular: Unidade curricular:     

 

Higiene Oral em Patologias Especiais 
 

Curricular Unit: 

 

Oral Hygiene in patients with special needs  
 

 

ObjObjObjObjetivos da unidade curricular e competetivos da unidade curricular e competetivos da unidade curricular e competetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 carateres);teres);teres);teres);    

 

O ensino desta unidade curricular visa possibiltar aos alunos o desenvolvimento das aptidões para:  

- identificar os pacientes especiais em Higiene Oral, tanto os medicamente comprometidos como os com 

incapacidade  

- adaptar de forma eficaz e segura os métodos e técnicas de Higiene Oral nestes pacientes com peculiaridades 

concretas.  

Visa também a obtenção de conhecimentos essenciais acerca das mais comuns patologias especiais e das suas 

manifestações orais.  
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Teaching this curricular unit aims the possibility to the students of developing the following skills:  

- to identify the patients with special needs in Oral Hygiene, the medically compromised as well those 

with incapacity  

- to adapt efficiently the methods and techniques of Oral Hygiene in these patients with concrete 

peculiarities.  

It also aims the acquisition of essential knowledge concerning the most common special pathologies and 

its main oral manifestations.  
 

 

ConConConConteúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateres):teres):teres):teres):    

 

Paciente de risco médico em Higiene Oral:  

Estimação do risco médico  

Semiologia do paciente especial  

Monitorização do paciente especial 

Situação de urgência médica  

 

Pacientes Especiais:  

Com risco hemorrágico e doenças hematológicas  

Com insuficiência renal crónica e hepática  

Com problemas digestivos  
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Com imunodeficiência  

Com patologia cardiovascular/respiratória/do sistema endócrino  

Pacientes transplantados/hipocoagulados/oncológico  

Paciente com incapacidade/com patologia neurológica e psiquiátrica  
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Patient of medical risk in Oral Hygiene:  
Estimate medical risk  
Semiology of special pathologies  
Monitorization of the special patient  
Situations of medical urgency  
 
Special Patients:  
with hemorrhagic risk  
with hepatic and renal insufficience  
with digestive problems  
with imunodeficiency  
with cardiovascular, respiratory , endocrinal pathology  
with transplants/hipocoagulated patients/oncologic  
Patient with incapacity, neurological and psychiatric pathology  
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):    
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Lindhe, J., Karring, T., Lang, N.P. (2008). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. (5ª Ed.) Oxford: Editora 

Blackwell, Munksgaard  
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