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ANO LETIVO DE 2021-2022 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Clínica Cirurgica e Periodontal III 

Curricular Unit: 

 Periodontal and Surgical Clinic 3 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Filomena da Glória Barros Alves Salazar 

 

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

Capacidade clínica de abordagem do paciente: 

Capacidade de elaborar um diagnóstico clínico; 

Capacidade execução e interpretação dos exames complementares de diagnóstico; 

Capacidade de elaborar e executar o tratamento de nível II no âmbito da cirurgia e periodontologia; 

Capacidade na aplicação dos conhecimentos teóricos na prática clínica de forma     integrada; 

Capacidade de organizar e elaborar relatórios clínicos; 

Capacidade critica de análise e discussão das publicações científicas da actualidade. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

Capacity clinical approach to patients: 

 Ability to develop a clinical diagnosis; 

 Capacity execution and interpretation of diagnostic exams; 

 Ability to develop and implement treatment level II in the surgery and periodontology; 

Capacity to apply theoretical knowledge in clinical practice in an integrated manner; 

 Ability to organize and report clinical; 

 Capacity for critical analysis and discussion of current scientific publications. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

* Execução de actos clínicos de nível II 

 * Preenchimento de ficha clínica e preparação de caso clínicos para 
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 Apresentação e execução. 

 * diagnóstico 

 * prognóstico 

 * plano de tratamento 

• Execução dos planos de tratamento. 

• Reavaliação e manutenção dos casos clínicos. 

Seminários: Análise e discussão de publicações científicas da actualidade por temas específicos à área 

cientifica da disciplina 

Syllabus 

Execution of acts clinical level II 

Filling in medical record and case preparation for clinical 

Presentation and execution. 

  * diagnosis 

  * prognosis 

  * Treatment plan 

• Implementation of treatment plans. 

• Reassessment and maintenance of clinical cases. 

Seminar: Analysis and discussion of current scientific publications by themes specific to the area 

of scientific discipline 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

Clinical Periodontology and Implant Dentistry.4ª Ed. Blackwell Munksgaar, 2003       

Lindhe J., Karring  T., Lang NP. 

Periodontologia Clínica de Glickman 8ª Ed. Interamericana. Mc.Graw-Hill, 1998 

Fermin A. Carranza 

Scully C, Cawson RA   Medical Problems in Dentistry. 5ª Ed. Editora Elsevien, 2005 

 

O regente: (data e nome completo): 

02/09/2021, Filomena da Glória Barros Alves Salazar 


