FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Técnicas de Anestesia e Cirurgia oral
Curricular Unit:
Anaesthesic Techniques and Oral Surgery

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Marco Paulo de Araújo Infante da Câmara

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
O Aluno deve dominar os conhecimentos básicos que permitam compreender os mecanismos da
agressão cirúrgica, desenvolver os conceitos semiológicos que possibilitam a compreensão das doenças e
dos síndromes, compreender as técnicas cirúrgicas e desenvolver as aptidões para a sua aplicação.
Transmitir as técnicas anestésicas necessárias e suficientes para o futuro desempenho cirúrgico
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
The student must dominate the basic knowledge to understand the mechanisms that allow the
wound to develop concepts that enable the semiotic understanding of diseases and syndromes,
to understand the surgical techniques and develop skills for their application.
Transmit the necessary and sufficient anesthetic techniques for future surgical performance

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
-Introdução e História da Cirurgia Oral
-História Médica e Exame Clínico
-Instrumental para Cirurgia Oral
-Farmacologia e Terapêutica
-Estudo dos Anestésicos Locais. Reforço ou diminuição dos seus efeitos.
-Estudo pormenorizado das técnicas anestésicas intra-orais e extra-orais.
-Indicações clínicas e limitações das técnicas anestésicas.
-Princípios do Acto Cirúrgico
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-Incisões e Suturas
-Exodontia de dentes normalmente implantados
-Exodontia cirúrgica
Syllabus
-Introduction and History of Oral Surgery
-Medical History and Clinical Examination
Instrumental-Oral Surgery
-Pharmacology and Therapeutics
-Study of Local Anesthetics. Enhancing or diminishing its effects.
-Detailed study of anesthetic techniques intra-oral and extra-oral.
Clinical indications and limitations-of anesthetic techniques.
Act-Principles of Surgery
Incisions and suturesTooth extraction of teeth-typically deployed
-Surgical tooth extraction

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
•

Escoda C, Aytés L: Cirugía Bucal, 1ª ed., 1999, Ediciones Ergon

•

Donado M: Patología y Técnica, 2ª ed., 1999, Masson

•

Peterson L: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 3ª ed., 1998, Masson

O regente: (data e nome completo):
02/09/2021, Marco Paulo de Araújo Infante da Câmara
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