FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2016-2017
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL
Unidade curricular:
Oclusão e ATM
Curricular Unit:
TMJ and Occlusion

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
A Unidade Curricular de Oclusão e ATM tem como objectivo a integração dos conhecimentos da
anatomofisiologia da ATM e dos principios de oclusão em ambiente real de trabalho, para que articulem,
aprofundem e apliquem as competências e os conhecimentos adquiridos as áreas de Reabilitação Oral e ou
Disfunção Temporomandibular (DTM). Neste contexto o aluno deve ser competente em efectuar o diagnóstico,
prognóstico e plano de tratamento mais adequado aos pacientes do foro protético e ou DTM e adquirir
competências no trabalho de equipa em tratamento multidisciplinar. Devem saber manusear o articulador
semi-ajustável e familiaridade com os materiais e métodos envolvidos na análise oclusal, assim como
demonstrar competencias na realização do diagnóstico e tratamento das DTM’s. Devem igualmente
demonstrar a sua aplicabilidade no planeamento e resolução de casos clínicos no âmbito da Reabilitação Oral.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
The TMJ and Occlusion Curricular Unit ains to integrate the anatomophysiology of the TMJ and the
principles of occlusion in a realistic working environment , so as to articulate, deepen de aquired
knowledge and skills and apply them in the articulation of Oral Rehabilitation and
Temporomandibular Disorders. In this contex the students should be competent to carry out the
diagnosis, prognosis and adequate treatment plan of the patient with prosthetic needs and TMD as
well as aquire team work skills involved in multidisciplinary treatment. in.Additionally, the student
should also be able to show proficency in the handling a semi-adjustable articulator and
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competence in the carrying out an occlusal analysis and in TMD diagnosis and treatment planning.
Furthermore, they should be able to solve clinical cases within the realm of Oral Rehabilitation..

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
A Unidade Curricular de Reabilitação Oral tendo como objectivo integrar os alunos na actividade clínica
habitual, razão pela qual, os conteúdos programáticos são a prática clínica com atendimento de pacientes,
referenciados para o mestrado de Reabilitação Oral, onde se enfatiza a análise oclusal, utilização do
articulador semi-ajustável e despiste da DTM.
Syllabus
The Oral Rehabilitation Curricular Unit as it aims to integrate students in habitual clinical activity,
thus the reason why the syllabus dealts exclusively with clinical practice and care, of patients
referenced to the Oral Rehabilitation Masters Program, where the emphasizes is focused on occlusal
analysis, semi-adjustable articulator handling and TMD screening.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
1- Wright EF, (2014). Manual of Temporomandibular Disorders (3rd ed.): Wiley-Blackwell
2 - Gray R, Al-Ani Z, (2013). Temporomandibular Disorders: A Problem-Based Approach (1st ed.): WileyBlackwell
3 - End E, (2013). Physiological Occlusion of Human Dentition: Diagnosis & Treatment (ed.): Verlag Neuer
Merkur GmbH

O regente: (data e nome completo):
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