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ANO LETIVO DE 2021-2022 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Clínica Odontopediátrica III 

Curricular Unit: 

 Pediatric Dentistry Clinic III 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Teresa Celeste Maurício Pereira do Vale 

 

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

 Objetivos: 

Preparar para a capacidade de atendimento clínico do paciente odontopediátrico, de modo integrado. 

Avaliar a aplicação de conhecimentos na prática clínica. 

 

Competências: 

Capacidade clínica de manejo de conduta do paciente odontopediátrico. 

Capacidade de elaborar o diagnóstico clínico. 

Capacidade de executar e interpretar exames complementares de diagnóstico. 

Capacidade de elaborar e executar os planos de tratamento. 

Capacidade na aplicação dos conhecimentos teóricos na prática clínica de modo integrado. 

Capacidade de organização e exposição de casos clínicos. 

Capacidade de apresentar e interpretar um artigo científico. 

Capacidade de elaborar um artigo científico.   

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

Objectives:  

The ability to prepare for clinical care of pediatric patient in an integrated manner.  

Assess the application of knowledge in clinical practice.  

 

Competences:  

Clinical management capacity of conduct pediatric patient.  
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Ability to prepare the clinical diagnosis.  

Ability to perform and interpret diagnostic procedures.  

Ability to develop and implement treatment plans.  

Capacity in the application of theoretical clinical practice knowledge in an integrated manner.  

Organizational skills and exposure to clinical cases.  

Ability to present and interpret a scientific paper.  

Ability to prepare a scientific paper. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Abordagem do paciente. 

Avaliação da relação: clínico/criança/pais. 

Preenchimento da ficha clínica. 

Motivação. 

Elaboração do diagnóstico. 

Elaboração do plano de tratamento. 

Prognóstico. 

Execução do plano de tratamento. 

Reavaliação dos casos clínicos. 

Apresentação e discussão de casos clínicos. 

Apresentação e interpretação de artigo científico. 

Realização e apresentação de trabalho sob a forma de artigo científico. 

Seminários. 

Syllabus 

Approach to the Patient. 

Assessment of the relationship: clinical / child / parents. 

Completing the clinical record. 

Motivation.  

Making the diagnosis.  

Preparation of the treatment plan.  

Prognosis.  

Implementation of the treatment plan.  

Reassessment of clinical cases.  

Presentation and discussion of clinical cases.  

Presentation and interpretation of the scientific article.  

Completion and submission of work in the form of a scientific paper. 

Seminar. 
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Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

Odontopediatria 

9a Ed. 2011, Mc Donald, R.E., Avery,D.E. 

ISBN 978-85-352-4435-9 

 

Textos Escolhidos de Odontopediatria 

1ª Ed. 2017, Casimiro de Andrade DJ, Guedes-Pinto AC 

ISBN 978-989-746-137-8 

 

Odontologia preventiva y comunitária: principios, métodos y aplicaciones.  

Ed. Masson. 3ª Ed. Barcelona. 2005. Cuenca Sala E, Manau Navarro C, Serra Majem L.  

 

O regente: (data e nome completo): 

02/09/2021, Teresa Celeste Maurício Pereira do Vale 


