FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Clínica Odontopediátrica II
Curricular Unit:
PEDIATRICS CLINIC II

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

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Iniciar os alunos em clinica odontopediátrica ou seja no atendimento de crianças desde o
nascimento até à adolescência. Preparar os alunos para os tratamentos adequados aos casos
clinicos que se apresentem em consulta começando por conhecer os circuitos da clinica, a
organização da consulta, passando pela colheita de sinais e sintomas conducentes ao
estabelecimento dos diagnósticos e prognóticos até à proposta de planos de tratamento adequados
ao normal desenvolvimento e crescimento da criança. Concomitantemente os alunos realizarão
alguns atos clinicos mais simples de forma a prepararem os semestres seguintes onde adquirirão as
competências necessárias a todo o tipo de tratamento.
Paralelamente serão ministrados todos os conhecimentos teóricos relacionados com os vários tipos
de tratamento odontopediátrico, de ortodontia interceptiva e de medicina dentária preventiva,
incluindo os casos de crianças especiais ou seja de crianças atingidas por patologias sistémicas de
diversa indole
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
Start students in pediatric dental clinic that is providing care to children from birth through
adolescence. To prepare students for the appropriate treatments of clinical cases, presented in the
consultation starting to know the circuits in the clinic, the organization of consultation, through the
collection of signs and symptoms leading to the establishment of the diagnosis and prognosis to be
able to propose treatment plans appropriate to normal growth and development of the child. At the
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same times the students will practice a few simple clinical measures in
order to prepare the following semesters which will acquire the skills for any type of treatment.
Parallel will be given all the theoretical knowledge related to various types of dental treatment,
interceptive orthodontics and preventive dentistry, including cases of children with special meaning
for children affected by systemic diseases of various kinds.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Prótese Infantil
Traumatismos dentários
Periodontologia Infantil
Cancro oral, Epidemiologia e prevenção
Prevenção da infecção cruzada em Medicina Dentária
Prevenção das doenças profissionais
Prevenção das emergências médicas em Medicina Dentária
Atitudes Preventivas nas diferentes áreas de intervenção da Medicina Dentária.
Síndrome de Classe I, Classe II Divisão 1, Classe II Divisão 2 e Classe III
Exames Complementares de diagnóstico
Casos especiais
Maus Tratos Infantis
Atendimento de crianças na clínica.
Preenchimento de ficha clínica.
Estabelecimentos de diagnósticos clínicos
Elaboração de planos de tratamento.
Execução de actos clínicos simples.
Syllabus
Children Prosthetic
Dental trauma
Periodontology Child
Oral Cancer, Epidemiology and Prevention
Prevention of cross infection in dentistry
Prevention of occupational diseases
Prevention of medical emergencies in dentistry
Prevention activities in the different areas of intervention of Dentistry.
Syndrome of Class I, Class II Division 1, Division 2 Class II and Class III
Complementary diagnostic examinations
Special cases

IE.131C/00

Página 2 de 3

FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

Child abuse
Assistance to children in clinic.
Filling in medical record.
Establishment of clinical diagnoses
Plans of treatment.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Odontopediatria para crianças e adolescentes, 9a Ed. 2011, Mc Donald, R.E., Avery,D.E.
Odontologia preventiva y comunitária: principios, métodos y aplicaciones. Elsevier. 3ª Ed. Barcelona. 2008.
Cuenca Sala E, Manau Navarro C, Serra Majem L. (ISBN:84-458-0818-4)
Ortodontia Contemporânea 4ª Ed. 2008, Proffit, W. R, Fields, H. W..

O regente: (data e nome completo):
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