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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:     

 

Procedimentos de Higiene Oral 
 

Curricular Unit: 

 

Oral Hygiene Procedures 
 

 

Objetivos da unidade curricularObjetivos da unidade curricularObjetivos da unidade curricularObjetivos da unidade curricular    e compete compete compete competências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 carateres);teres);teres);teres);    

 

Esta unidade curricular tem por objetivo ministrar conhecimentos acerca dos materiais e equipamentos disponíveis 

para os procedimentos de higiene oral, de modo a serem utilizados com facilidade, precisão e de forma adequada, 

compreendendo as bases do conhecimento para atingir estes objetivos . O estudante deverá desenvolver 

competências que permitam transmitir estes conhecimentos à população utilizando métodos de comunicação 

apelativos para a promoção da saúde oral na população através de medidas de higiene oral adequadas  
 

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

 

This course aims to provide knowledge about the materials and equipment available for oral hygiene 

procedures in order to be used easily, accurately and appropriately, including knowledge bases to achieve 

these objetives . The student will develop skills that can transmit this knowledge to the people using 

communication methods appealing to the promotion of oral health in the population through appropriate 

oral hygiene measures.  
 

 

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

 

Introdução ao estudo dos princípios de higiene oral na prevenção da cárie e das doenças periodontais  

Conceito de biofilme, princípios de formação e suas implicações.  

Modo de prevenir a formação do biofilme dentário através do controlo mecânico e controlo químico  

Educação e Motivação para a higiene oral na clínica privada e na comunidade.  

Desenvolvimento de práticas que permitam atingir os objetivos propostos.  
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Introduction to the principles of oral hygiene in the prevention of caries and periodontal diseases  
Biofilm concept, principles of training and its implications. 
How to prevent the formation of biofilm by passing through the mechanical control and chemical control  
Education and Motivation for oral hygiene in private practice and community.  
Development practices that achieve their objetives.  
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