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ANO LETIVO DE 2021-2022 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Especialidades Médicas 

Curricular Unit: 

  Medical Specialities 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Joaquim Ferreira Moreira 

 

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

Capacidade de efectuar uma história clínica geral de um paciente. 

Capacidade de ler e interpretar um processo clínico hospitalar. 

Capacidade de equacionar e adequar os tratamentos médico dentários à situação clínica geral de um dado 

paciente portador de doença que exija seguimento hospitalar. 

Capacidade de entabular diálogo clínico com outros médicos e com enfermeiros. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

Ability to perform a general medical history of a patient. 

Ability to read and interpret a hospital clinical process. 

Ability to consider and tailor medical treatments to dental general clinical situation of a given 

disease patients requiring hospital follow-up. 

Ability to engage in dialogue with other medical doctors and nurses. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Observação análise e diagnóstico das lesões mais frequentes com repercussões na cavidade oral e 

diferentes áreas da medicina com campos de atuação na região cranio-facial tais como: Pediatria, 

Dermatologia, Cirurgia, Otorrinolaringologia, Neurologia e Neuro cirurgia, Fisiatriae Reumatologia, 

Oftalmologia, Anestesiologia e Reanimação. 
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Syllabus 

Observation, analysis and diagnosis of the most frequent lesions affecting the oral cavity and 

different areas of medicine with fields of activity in the craniofacial region including: Pediatrics, 

Dermatology, Surgery, Otorhinolaryngology, Neurology and Neuro surgery, Rheumatology 

Fisiatriae, Ophthalmology, Anesthesiology and resuscitation. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

Manual da Merk, 18ª Ed. 2006 

Medical Problems in Dentistry (Fifth Edition) Crispian Scully CBE, Roderick A. Cawson 

 

O regente: (data e nome completo): 

02/09/2021, Joaquim Ferreira Moreira 


