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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  CTeSP EM APOIO AO CONSULTÓRIO MÉDICO E DENTÁRIO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Valências de Medicina Dentária II 
 

Curricular Unit: 

 

Valences  of Dental Medicine II  
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

O objetivo da unidade curricular é de ministrar os ensinamentos teóricos e práticos relativos às áreas 

Ortodontia, Odontopediatria e Dentísteria;  

As compêtencias a desenvolver são: 

Reconhecer e definir a importância das diversas valências de Medicina Dentária;  

Reconhecer as etapas dos tratamentos das diversas valências de Medicina Dentária; 

Reconhecer o material e instrumental de uso corrente nas diferentes Valências; 

Assistir e colaborar nos diversos tratamentos de acordo com as orientações médicas; 

Ter conhecimentos de psicologia infantil e gestão dos pais;  

Cumprir as normas de higiene e segurança. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

The objective of the course is to teach the theoretical and practical lessons related to the areas 

Orthodontics, Pediatric Dentistry and Dentistry; 

The skills to develop are: 

Recognize and define the importance of the different areas of Dentistry; 

Recognize the treatment stages of the different areas of Dentistry; 

Recognize the material and instruments of current use in the different Valences; 

Assist and collaborate in the various treatments according to medical guidelines; 

Have knowledge of child psychology and parental management; 

Comply with hygiene and safety standards. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Ortodontia: 

Noções de ortodontia e de oclusão; As várias técnicas em ortodontia;Etapas para a colocação de um aparelho fixo.  

Protocolo de consulta de ortodontia; Profilaxia e Preparação do doente; Identificar o material e instrumental de uso 

corrente na área da ortodontia; Procedimentos de preparação e apoio; material, instrumentos, impressão, 

aparatológia fixa e removível, Contactos com laboratórios de prótese.  

2. Odontopediatria 
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Interpretar o comportamento da criança perante o tratamento dentário; Preparar e antecipar instrumentos e 

materiais necessários de acordo com as orientações médicas; Selecionar o material e instrumentos adequados; 

Psicologia infantil: técnicas de controlo de comportamento; 

3. Dentísteria 

Identificar, manusear, preparar e conservar materiais e instrumentos utilizados no tratamento das lesões dentárias.   

Preparar e antecipar instrumentos e materiais necessários ao ato médico restaurador:  instrumental; aparelhos e 

equipamentos; Conhecer os protocolos. 
 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Orthodontics: 

Notions of orthodontics and occlusion; The various techniques in orthodontics; Steps for placing a fixed 

appliance. 

Orthodontics consultation protocol; Prophylaxis and Patient Preparation; Identify the material and 

instruments of current use in the area of orthodontics; Preparation and support procedures; material, 

instruments, printing, fixed and removable equipment, contacts with prosthesis laboratories. 

2. Pediatric Dentistry 

Interpret the child's behavior regarding dental treatment; Prepare and anticipate necessary instruments 

and materials according to medical guidelines; Select the appropriate material and instruments; 

Child psychology: behavior control techniques; 

3. Dentistry 

Identify, handle, prepare and preserve materials and instruments used in the treatment of dental injuries. 

Prepare and anticipate instruments and materials necessary for the medical restoration: instrumental, 

apparatus and equipment; Know the protocols. 
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