FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2016-2017
CURSO DE MESTRADO EM ORTODONTIA
Unidade curricular:
Actividade Clínica I
Curricular Unit:
Clinical Activity I

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Rui Manuel Simoes Pinto

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Ser competente em efectuar o diagnóstico de pacientes do foro ortodontico.
- Ser competente em estabelecer o plano de tratamento mais adequado.
- Ser competente no trabalho de equipa em tratamentos multidisciplinares.
- Ter conhecimento do manuseamento dos materiais de ortodontia
- Ser competente em executar tratamentos de ortodontia
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
1.

Be competent in making the diagnosis of patients of orthodontic forum.

2.

- Be competent to establish the most appropriate treatment plan .

3.

- Be competent in teamwork in multidisciplinary treatments .

4.

- Knowledge of handling of orthodontic materials

5

- Be competent in performing orthodontic treatments

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Prática clínica com atendimento de pacientes, referenciados para o mestrado de ortodontia
Disciplina pre clínica,com trabalho em tipodonto com conteúdo programático expositivo,com aulas de
exposição e debate casos clinicos
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complementada com atendimento de pacientes, onde se faz o exame clínico, o diagnóstico, planificação
terapêutica, apresentação e discussão dos casos clínicos em consulta de grupo e execução das variadas
terapêuticas ortodônticas
Syllabus
Clinical practice with patient care , referenced to the master of orthodontics
Pre clinical discipline with work tipodonto with expository curriculum with classes in
demonstrating and discussing clinical cases complemented with patient care , where does the
clinical examination , diagnosis , treatment planning , presentation and discussion of clinical cases
in group consulting and implementation of various orthodontic treatment

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
-Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG. Ortopedia dentofacial con aplicaciones funcionales. Harcourt. 1998.
-McLaughlin, Bennett, Trevisi. Mecánica sistematizada del tratamiento ortodóncico. Madrid: El Servier
España. 2002.
Proffit WR, Fields HW. Ortodontia contemporanea- 4ªedição
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