FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Clínica Conservadora III
Curricular Unit:
Conservative Clinic III

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

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Obter e registar a historia clínica oral e dentária do paciente.
Executar um diagnóstico diferencial provisório ou definitivo após história e observação clínicas, exames
radiográficos e outros meios de diagnóstico e elaborar plano de tratamento, seguindo conceitos de
intervenção mínima e promoção da saúde oral baseados na evidência científica.
Remover ou tratar o tecido dentário cariado com técnicas que mantenham a vitalidade pulpar e restaurar a
forma, a função e a estética do dente com materiais apropriados, prevenindo a doença dos tecidos duros e a
manutenção da saúde dos tecidos moles.
Implementar atitudes terapêuticas que promovam e preservem o mecanismo de defesa da polpa
dentária.Executar tratamento endodôntico em dentes mono e multirradiculares não complicados.
Reconhecer as indicações para o tratamento endodôntico cirúrgico e não-cirúrgico complicado.
Identificar e tratar as emergências dentais de origem pulpar, periodontal e traumática.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
Obtain and record the patient oral and dental medical.
Define a provisional or definitive differential diagnosis after medical history and clinical observation,
radiographic and other diagnostic tools and develop a treatment plan, following concepts of minimal
intervention and promotion of oral health, based on scientific evidence.
Remove or treat carious tooth tissue using techniques that maintain pulp vitality and restore form,
function and aesthetics of the tooth with appropriate materials, preventing hard tissue disease and
maintaining health of soft tissues.
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Implement therapeutic interventions that promote and preserve the
defense mechanisms of dental pulp. Perform endodontic treatment in mono and multirooted noncomplicated teeth .
Recognize the indications for surgical and complicated nonsurgical endodontic treatment .
Identify and treat dental emergencies of pulpal, periodontal or traumatic origin.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Tratamento da patologia dentária cariogénica e não cariogénica, incluindo a patología pulpar e
perirradicular nos pacientes adultos e geriátricos. Diagnóstico de cárie dentária e planeamento do tratamento.
Abordagem clínica da dor de origem dentária ou periapical e seu diagnóstico diferencial.
Estabelecimento e manutenção da saúde oral, bem como na execução clínica de actos de restauração
dentária ou de tratamento endodôntico, simples ou de pequena complexidade em pacientes.
Diagnóstico e tratamento da maioria das situações de traumatologia de dentes permanentes e maxilo-facial,
tendo em conta aquilo em que poderão intervir ou deverão delegar.
Prática com novos materiais introduzidos no mercado e contacto com técnicas inovadoras mais recentes.
Syllabus
Treatment of non-cariogenic and cariogenic dental disease, including pulp and periapical pathology
in adult and geriatric patients. Dental caries diagnosis and treatment planning.
Clinical management of pain of dental or periapical origin and its differential diagnosis.
Establishment and maintenance of oral health as well as implementation of clinical measures for
dental restoration or endodontic treatment, simple or low complexity patients.
Diagnosis and treatment of cases of trauma in permanent teeth and maxillo-facial, taking into
account what may be intervened or must be delegated.
Practice with new materials introduced into the market and contact with the latest innovative
techniques

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Leonardo MR, Leonardo RT. Endodontia: Conceitos biológicos e recursos tecnológicos. Editora Artes Medicas.
2009
Burkard H . Esthetics With Resin Composite. Basics And Techniques. Editora Quintessence. 2009
Cerutti A, Mangani F, Putignano A. Guidelines For Adhesive Dentistry - The Key To Success. Editora
Quintessence. 2009
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O regente: (data e nome completo):
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