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ANO LETIVO DE 2017/2018 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Clínica Cirúrgica e Periodontal II 

Curricular Unit: 

 Periodontal and Surgical Clinic II 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Maria Cristina Paiva-Manso Trigo Cabral 

 

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

   Esta Unidade Curricular visa a obtenção de conhecimentos que permitam compreender os mecanismos 

fisiopatológicos da maior parte das patologias cirúrgicas da região oral e desenvolver técnicas que permitam 

intervir cirurgicamente sobre algumas  patologias orais  nomeadamente as técnicas cirúrgicas periodontais e 

exodonticas mais complexas 

Visa ainda introduzir a arte da cirurgia e traumatologia da cabeça e do pescoço.  

COMPETÊNCIAS: 

Ser competente em realizar e registar, em ficha própria, um exame completo odontológico e periodontal, 

Ser competente nas técnicas de destartarização,  de raspagem e alisamento radicular e  de extrações de 

dentes erupcionados 

Ser competente em diagnosticar a patologia das mucosas, incluindo o cancro oral. 

Ter conhecimento das patologias das glândulas salivares. 

Ter conhecimento do diagnóstico da patologia e traumatologia maxilo-facial 

Ter conhecimento dos fundamentos da terapêutica periodontal cirúrgica e técnicas cirúrgicas periodontais  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

OBJECTIVES: 

This Course aims at obtaining knowledge to understand the pathophysiology of most surgical 

pathologies of the mouth and develop techniques that allow surgical intervention on some oral 

diseases including periodontal surgical techniques and more complex extractions 

It also aims to introduce the art of surgery and trauma of the head and neck. 
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SKILLS: 

Be competent to perform and record, file card, a complete dental examination and periodontal 

Be competent in the techniques of scaling, scaling and root planing and extractions of teeth 

Be competent in diagnosing the pathology of the mucous membranes, including oral cancer. 

Be aware of the pathologies of the salivary glands. 

Knowing the diagnosis of pathology and maxillo-facial trauma 

Have knowledge of the fundamentals of surgical periodontal therapy and periodontal surgical 

techniques 

 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Cirurgia periodontal de acesso, óssea e muco-gengival 

                Terapêutica de urgência em Periodontologia 

                Periodontologia integrada 

                Relação entre a doença periodontal, as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias 

                A Medicina periodontal e a mulher    

  Inclusões dentárias                        

                Quistos dos tecidos moles  

                Tumores odontogénicos  

                Hiperplasias e tumores benignos da cavidade oral  

                Seio maxilar   

  Enxertos ósseos  

          Distração óssea          

               Patologia salivar infeciosa, inflamatória  e neoplásica benigna e  maligna   

               Lesões pré-malignas  

 Tumores epiteliais, conjuntivos e musculares benignos e malignos    

 Tumores metastáticos  

               Implantologia. Noções básicas.    

 Articulação temporo-mandibular. Indicações e tratamento cirúrgico 

              Cirurgia ortognática. 

Syllabus 

Access, osseous and mucogengival periodontal surgery 

                 Emergency therapy in Periodontology 

                 Periodontology integrated 

                 Relationship between periodontal disease, cardiovascular diseases and respiratory  

                 disease 

                 Periodontal Medicine and the woman 
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                 Dental inclusions 

                 Soft tissue cysts 

                 Odontogenic tumors 

                 Hyperplasia and benign tumors of the oral cavity 

                 Maxillary sinus 

                 Bone grafts 

                 Distraction bone 

                 Salivary infectious disease, inflammatory and neoplastic benign and malignant 

                 Premalignant lesions 

                 Epithelial, muscle and connective tumors 

                 Metastatic tumors 

                  Implantology. Understanding. 

                 Temporomandibular joint. Indications and surgical treatment 

                 Orthognathic surgery 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 
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O regente: (data e nome completo): 


