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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL 

 

 Unidade curricular:  

Actividade Clínica  

Curricular Unit: 

 Clinic activity 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

António José Ramos Correia Pinto 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

Integrar os estudantes em ambiente real de trabalho com prática clínica de atendimento de pacientes, 

referenciados para o mestrado de Reabilitação Oral. Desta forma devem  interligar, aprofundar e aplicar os 

conhecimentos e competências várias, adquiridos durante o Mestrado, entrar em contacto direto com boas 

práticas profissionais e desenvolver maior autonomia profissional.Desenvolver capacidade de escrita de texto 

especializado e profissional inclusive estruturado segundo o característico de um relatório académico.   

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

Integrate students in a real work environment with clinical practice in patients, referenced to the 

master of Oral Rehabilitation. This way they must connect, to deepen and apply the various 

knowledge and skills acquired during the Master, come into direct  contact with good 

professionals pratices and develop greater professional autonomy. Increase writing ability of 

specialized text and professional even structured according to the characteristic of an academic 

report . 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

- Ser competente em efectuar o diagnóstico de pacientes do foro protético. 

- Ser competente em estabelecer o plano de tratamento mais adequado. 
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- Ser competente em executar reabilitações orais em pacientes desdentados independentemente do grau de 

edentulismo e do tipo de reabilitação utilizada. 

- Ser competente em elaborar um diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento em periodontologia. 

- Ser competente em elaborar um diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento em implantologia. 

- Saber interpretar os meios de diagnóstico em implantologia,  TAC e  ortopantomografia. 

- Saber manusear todos os componentes protéticos e implantológicos. 

- Saber efectuar os actos clínicos referentes à área da implantologia. 

- Saber  elaborar um relatório académico, que mostre capacidade de escrita tecnicamente rigorosa ética, 

assim como aquisição de experiência profissional, tudo realizado com o apoio de uma orientação tutorial 

direta. 

 

Syllabus 

- Be competent in making the diagnosis of source prosthetic patients. 

- Be competent in establishing the most appropriate treatment plan. 

- Be competent in performing oral rehabilitation of edentulous patients regardless of the degree 

of tooth loss and the type of rehabilitation used. 

- Be competent to draw up a diagnosis, prognosis and treatment plan in periodontology. 

- Be competent to elaborate a diagnosis, prognosis and treatment plan in implantology. 

- Be able to interpret diagnostic procedures in implantology, TAC and panoramic radiography. 

- Know how to handle all prosthetic components and the used in implantology. 

- Know how to perform clinical atcs concerning the area of implantology. 

- Know how to prepare an academic report , which shows the student ability for technically 

rigorous  and ethical writing, as well as the student  acquisition of professional experience, all 

carried out with the support of a direct  tutorial orientation. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

Newman MG, Takey HH, Carranza FA. Carranza's Clinical Periodontology: Expert Consult, 11th edition    Elsevier 

2011 

Journal of Prosthodontics. 

International Journal of Prosthodontics 
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