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PROVA DE AVALIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO ESPECÍFICO DO GRAU DE 
LICENCIADO EM “CIÊNCIAS BÁSICAS DE SAÚDE ORAL” (FMDUP), “CIÊNCIAS 

BÁSICAS DA SAÚDE ORAL” (FMDUL E FMUC) OU “CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
DENTÁRIAS” (FMDUCP). 

 
 

 
 
ANATOMIA DA CABEÇA E PESCOÇO 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Anatomia integrada do sistema estomatognático. 

• Miologia, osteologia e inervação do sistema estomatognático. 

• Caraterização da articulação temporo-mandibular e suas funções. 
 

Bibliografia: 

• Baker Eric - Anatomy for Dental Medicine, 3rd ed New York: Thieme Medical Publishers, 2020 

• Norton, Neil S - Netter’s Head and Neck Anatomy for Dentistry, 3rd ed. Philadelphia: Elsevier, 
2016 
 
 
 

ANATOMIA DENTÁRIA E HISTOLOGIA ORAL 

Tópicos de conhecimento: 

• Histologia oral - Tecidos dentários (esmalte, dentina, cemento e polpa) e paradentários 
(mucosa oral, gengiva, língua, lábios, ligamento periodontal, osso alveolar, glândulas 
salivares, articulação temporomandibular. 

• Morfologia dentária - Terminologia e nomenclatura dentária, classificações dentárias (FDI, 
Americana, Nórdica e Palmer), características morfológicas gerais e específicas dos dentes 
permanentes e decíduos, diferenças morfológicas entre as duas dentições, erupção dentária 
e cronologia de erupção, anomalias dentárias.  

• Embriologia - Embriologia humana orofacial, da cavidade oral e dentária (odontogénese). 
 

Bibliografia 

• Avery JK, Chiego DJH, Edge MJ, Johnson DC, Klein RM. Oral development and histology. 2nd 
ed. New York: Thieme Medical Publishers-Georg Thieme Verlag, 1994. 

• Gómez MHF. Histología y embriología bucodental. Madrid: Panamericana, 1999. 

• Woelfel JB, Scheid RC. Dental anatomy: its relevance to dentistry. 5th ed. Baltimore: Williams 
& Wilkins, 1997. 
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BIOESTATÍSTICA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Estatística descritiva: Apresentação de dados por quadros e gráficos.  

• Distribuição de frequências.  

• Distribuições univariadas discretas: Distribuições Binomial, Hipergeométrica e de Poisson; 
Análise de Consistência, Testes estatísticos para a comparação entre variáveis, Testes 
estatísticos para comparações entre grupos, Testes não-paramétricos. 

 
Bibliografia: 

• Gouveia de Oliveira, A. Bioestatística Descodificada. 2ª Edição. Lisboa: Edições LIDEL; 2014. 
304 p. 

• Reis, E. Estatística descritiva. 6ª Edição. Lisboa:  Edições Sílabo; 2005. 248 p.  

• Reis E, Melo P, Andrade R, Calapez T. Estatística aplicada Vol 1 & Vol 2. 4ª edição. Lisboa: 
Edições Sílabo; 2003. 

• Rosner, B. Fundamentals of Biostatistics. 5th Edition. Duxbury Thomson Learning; 2000. 
888 p. 

• Spiegel, MR. Estatística Curso Intensivo McGraw-Hill; 2001.138 p.   
 
 
 
BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Estrutura e função da membrana plasmática.  

• Sistemas membranares citoplasmáticos: estrutura, função e translocação de moléculas.  

• Mitocôndria e respiração aeróbia.  

• Citoesqueleto e mobilidade celular.  

• Comunicação Celular.  
 

Bibliografia:  

• Karp G, Iwasa VJ, Marshall W (2018). Cell and Molecular Biology: Concepts and 
Experiments, 8th Edition. ISBN: 978-1-119-45629-2 May 2018.  

 
 

BIOQUÍMICA 

Tópicos de conhecimento: 

• Fundamentos de Química Geral: equilíbrio ácido/base, tampões de pH; equilíbrio de 
solubilidade. 

• Fundamentos de Química Orgânica. 
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• Estrutura e função de moléculas biológicas: carboidratos, lípidos, proteínas, ácidos 
nucleicos; estabilidade energética e cinética, ligações intermoleculares e reconhecimento 
molecular. 

• Enzimas: catálise, seletividade, cinética (Michaelis-Menten) e regulação. 

• Aspetos da química biológica oral: composição da saliva (sistemas tampão), composição dos 
dentes (minerais e sua solubilidade). 

• Espectrofotometria de UV/VIS; Interpretação e tratamento de dados experimentais. 

• Preparação e doseamento espectrofotométrico de soluções. 

• Reações de identificação de açúcares. 

• Doseamento do colesterol total do soro sanguíneo. 

• Electroforese de proteínas do soro sanguíneo. 

• Espectrofotometria da fusão do DNA natural. 

• Cinética da hidrólise enzimática da sacarose. 
 

Bibliografia: 

• Fisher M. Lehninger Principles of Biochemistry. New York: Worth Publishers. 6th ed; 2000. 

• Peter K, Schore NE. Organic chemistry: structure and function; [with unique international 
edition problem sets]. New York: Freeman; 4th ed; 2003. 

 
 
CIRURGIA ORAL PC 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Anatomia e embriologia aplicadas à cirurgia oral 

• Avaliação do doente cirúrgico 

• O doente medicamente comprometido 

• Instrumental e técnica operatória 

• Exodontia simples e complicada 

• Complicações intra e pós-operatórias 

• Anestesia em cirurgia oral 

• Cicatrização e sutura 

• Infeções no território oromaxilofacial 

• Biópsias da cavidade oral 

• Emergências médicas 

• Terapêutica em cirurgia oral 
 

Bibliografia: 

• Hupp JR, Ellis E, Tucker MR. Cirurgia Oral e Maxilofacial. 6.ª ed. Elsevier; 2015. 

• Malamed SF. Manual de Anestesia Local. 4.ª ed. Elsevier; 2013. 

• Malamed SF. Emergências Médicas em Odontologia. 7.ª ed. Elsevier; 2016. 

• Neville BW, Damm, Allen CM, Chi AC. Patologia Oral e Maxilofacial. 4.ª ed. Elsevier; 2016. 
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DENTISTERIA PC 

Tópicos de conhecimento: 

• Considerações gerais sobre a Cariologia. História da prevalência da Carie Dentária ao longo 
dos tempos.  

• Etiopatogenia da cárie dentária. 

• Conceitos básicos em cariologia. 

• Conceitos Fisiopatologia da cárie dentária. 

• Fatores etiológicos primários - hospedeiro e saliva 

• Microflora oral e cárie dentária. 

• Dieta e cárie dentária. Fatores etiológicos secundários. 

• Utilização de fluoretos no tratamento da cárie dentária 

• Cáries precoces de infância. 

• Cáries cervicais. 

• Lesões físicas dentárias não cariosas 

• Critérios de diagnóstico das lesões de cárie. 

• Critérios de diagnóstico e sua relação com a prevenção e terapêutica das lesões de cárie. 

• Cariologia Clínica. 

• Princípios gerais do preparo cavitário 

• Classificação das cavidades segundo Black 

• Preparos cavitários 

• Noções gerais dos instrumentos e materiais dentários utilizados nas restaurações e o seu 
uso pré-clínico. 

 

Bibliografia: 

• Mondelli J. Fundamentos de dentística operatória. Santos; 2006. 

• O’brien WJ. Dental materials and their selection. New Malden: Quintessence; 2002. 

• Phillips’. Science of dental materials. St. Louis, Mo.: Saunders; 2003. 

• Powers JM, Robert George Craig, Sakaguchi RL. Craig’s Restorative Dental Materials. Mosby; 
2006. 

• Roberson TM, Heymann H, Swift EJ, Sturdevant CM. Sturdevant’s art and science of 
operative dentistry. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 5th ed; 2006. 

 
 
 
ENDODONTIA PC 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Anatomia pulpar 

• Radiologia em endodontia  

• Instrumental endodontico 

• Acesso endodontico  
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• Preparação biomecânica 

• Irrigação canalar 

• Técnicas de obturação 

• Tratamento de dentes com ápice aberto 

• Terapia Pulpar Vital em dentes definitivos 
 

Bibliografia: 

• Berman LH and Rotstein. The core science of endodontics. In Berman LH and Hargreaves 
KM editors. Pathways of the pulp 12th edition. St.Louis: Elsevier 2020. 

• Gu L, Kim JR, Ling J, Choi KK, Pashley DH, Tay FR. Review of contemporary irrigant agitation 
techniques and devices. 2009 Jun;35(6):791-804. doi: 10.1016/j.joen.2009.03.010. 

• Peters OA, Peters IP, Basrani B. Cleaning and Shaping of the Root Canal System. In Berman 
LH and Hargreaves KM editors. Pathways of the pulp 12th edition. St.Louis: Elsevier 2020. 

• Siqueira JF and Rôças IN. Microbiology of Endodontic Infections. In Berman LH and 
Hargreaves KM editors. Pathways of the pulp 12th edition. St.Louis: Elsevier 2020. 

 
 
 
ÉTICA E DEONTOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Ética nas ciências médicas. 

• Comissões de ética para a saúde. 

• Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas. 

• Enquadramento ético e deontológico da relação entre médico e doente. 

• O exercício da profissão. 

• O sigilo profissional. 

• Consentimentos. 
 
 

Bibliografia: 

• AMERICAN DENTAL ASSOCIATION: PrincipIes of ethics and code of professional conduct; 
ADA, 1998 

• BÉRY (A.): Odontologie, Droit et Ethique (Le contrat de soins); ED. SID (França). 

• Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas 

• ESPERANÇA PINA (J.A.): A responsabilidade dos Médicos; ED. LIDEL. 2a. ED., 1998. 

• NOSSINTCHOUK (R.): Prévenir de risque conflictuel au cabinet dentaire; ED., CdP, 1998. 
 
 
 
FARMACOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Generalidades. 
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1.Ter a noção de fármaco, medicamento e tóxico. Saber definir Farmacologia Clínica, 
Terapêutica, Toxicologia. Conceitos e objetivos. 
2.Saber a origem dos fármacos e a sua classificação genérica. 
3.Saber distinguir os nomes químico, comum e comercial dos fármacos. 
4.Compreender o conceito de “medicamentos genérico”. 
5.Caracterizar as fases farmacêutica, farmacocinética,  
farmacodinâmica e terapêutica. 
6.Conhecimentos sobre o que é a Medicina e Medicina Dentária Baseada na Evidência e 
como se aplica. Fontes bibliográficas existentes sobre fármacos e medicamentos. Bases de 
dados. 
7.Conhecer os diversos tipos de receituário e de medicamentos abrangidos pelo mesmo. 
Medicamentos não sujeitos a receita médica. 
8.Conhecer meios de informação sobre medicamentos. Regulamentação dos medicamentos 
em Portugal e na União Europeia. 

• Farmacologia Molecular. 
1.Saber estabelecer modos de intervenção farmacológica a partir de conhecimentos do 
genoma humano. 
2.Distinguir a terapêutica génica da terapêutica tendo em conta a genética. Polimorfismos 
genéticos. 
3.Conhecer alguns exemplos de terapia genica. 

• Fatores que governam o destino dum fármaco no organismo – Farmacocinética (sistema 
ADME). 
a)Absorção. 
1.Saber os principais mecanismos envolvidos na passagem de fármacos através das 
membranas biológicas e na passagem dos fármacos através dos capilares. Difusão simples, 
difusão facilitada, transporte ativo primário e secundário, endocitose e osmose. 
2.Compreender a noção de barreira e dar exemplos de barreiras – hemato-encefálica e 
placentar. 
b)Distribuição. 
1.Saber os fatores que a influenciam. 
2.Saber o significado da redistribuição. 
3.Compreender o conceito de volume aparente de distribuição (VD). Semivida de 
distribuição. 
c)Metabolização. 
1.Conhecer as reações enzimáticas de fase I e de fase II, com exemplos. 
2.Compreender os fatores que influenciam a metabolização, através da indução e da inibição 
enzimáticas. 
3.Compreender a importância do fígado e saber explicar o ciclo entero-hepático. 
4.Compreender o conceito de biodisponibilidade.  
d)Excreção. 
1.Saber da importância do rim na eliminação dos fármacos ou dos seus metabolitos, quer 
através da filtração glomerular quer através da segregação tubular. 
2.Conhecer outras vias de excreção – eliminação de fármacos para a saliva. 
3.Compreender o conceito de depuração de um fármaco. 
4.Saber o que significa a semivida de eliminação. 
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• Mecanismos gerais das ações dos fármacos. Ações específicas e não específicas. 
1.Ter a noção desenvolvida de um recetor e dos seus diversos tipos. Sua distribuição. 
Classificação dos recetores. 
2.Conhecer os tipos diferentes de recetores e respetivos mecanismos de sinalização 
intracelular. Cinética da ligação fármaco-recetor. 
3.Conhecer os fatores ligados ao indivíduo (variabilidade da resposta aos fármacos no idoso, 
na criança, na grávida e nos estados patológicos), ao medicamento e ao meio ambiente que 
influenciam a farmacocinética e a farmacodinâmica. 
4.Efeitos do tipo quantitativo ou do tipo tudo ou nada. Curva dose-efeito. Afinidade e 
atividade intrínseca; agonistas, agonistas parciais, agonistas inversos e antagonistas; 
antagonismo competitivo e não competitivo; antagonismo funcional. Constantes de 
afinidade de agonistas e de antagonistas – modo de as obter, medição do efeito, da eficácia 
e da efetividade. 
5.Adquirir noções sobre Farmacovigilância. 
6.Saber caracterizar interações entre substâncias. Entre fármacos e entre fármacos e outras 
substâncias ou estados do organismo. Polifarmácia. Reações adversas; efeito “dominó”. 
Influência dos fármacos nos exames analíticos e complementares de diagnóstico. 
7.Compreender a tolerância, a acumulação, a hipersensibilidade e a resposta imunológica a 
fármacos. 
8.Conhecer os critérios para a classificação dos recetores. 
9.Conhecer os tipos de estudos epidemiológicos sobre os medicamentos – ensaios clínicos e 
estudos observacionais. 
10.Saber os critérios de qualidade de um ensaio clínico. 
11.Saber e caracterizar as categorias e níveis de Medicina e Medicina Dentária Baseada na 
Evidência. 

• Neurotransmissão. Farmacologia do sistema nervoso autónomo. 
1.Compreender a neurotransmissão e a neuromodulação. 
2.Conhecer a Fisiologia e a Fisiopatologia sumária do sistema nervoso autónomo (SNA). 
3.Saber o papel do SNA no stresse. 
4.Compreender os modos possíveis de aumentar ou diminuir a neurotransmissão sináptica. 
5.Conhecer os diversos grupos de fármacos modificadores da neurotransmissão autonómica 
(simpática e parassimpática): farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas 
farmacológicas. 

• Biologia e farmacologia da inflamação e do sistema sensorial – tratamento e modulação da 
dor e sintomas relacionados. 
1.Conhecer os conceitos básicos sobre as vias da sensibilidade e da perceção da dor. 
Eicosanóides. Citoquinas. Histamina e outras aminas. 
2.Conhecer a fisiopatologia da inflamação. 
3.Conhecer o mecanismo de ação e os efeitos dos fármacos anti-inflamatórios não 
esteroides (AINES): efeito antipirético, analgésico e anti-inflamatório. Anti-inflamatórios não 
esteroides mais utilizados: salicilatos, derivados do ácido propiónico, derivados indolicos, 
pirazolonas, oxicams, derivados do ácido mefenâmico, nimesulide. Eficácia, segurança e 
modos de administração destes fármacos em Medicina e Medicina Dentária. 
4.A partir do mecanismo da ação saber descrever as reações adversas locais e/ou sistémicas; 
outras reações adversas. 
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5.Conhecer os fármacos anti-inflamatórios esteróides. Mecanismos de ação. Eficácia, 
segurança (riscos). Esquemas de administração. 
6.Conhecer fármacos modificadores da doença reumática (DMARDS) – da artrite 
reumatoide, da espondilite anquilosante, da doença gotosa, da artrose. Medicamentos 
biológicos. 
7.Saber o significado de analgésicos centrais ou “periféricos”. 
8.Saber os tipos e funções dos recetores opióides, bem como os neurotransmissores e 
neurotransmissores relacionados com a dor e o seu controlo. 
9.Saber explicar a analgesia pelo placebo, acupunctura, massagem, pressão. 
10.Conhecer os diversos analgésicos centrais, opióides e não opióide. Efeitos indesejáveis. 
Hiperdosagem (“overdose”). Usos da morfina. Codeína, petidina, pentazocina, 
dehidrocodeína, dextropropoxifeno, buprenorfina, metadona e tramadol. 
11.Conhecer os mecanismos biológicos e da toxicodependência. 
12.Conhecer os antagonistas dos recetores opióides: naloxona e naltrexona. 
13.Conhecer os analgésicos “periféricos”. Derivados do para-aminofenol: paracetamol. 
Farmacocinética e farmacodinamia. Reações adversas. Efeitos tóxicos. Derivados do ácido 
propiónico – ibuprofeno. Clonixina. Salicilatos. Nimesulide. Pirazolonas. 
14.Saber das vantagens e desvantagens das associações de analgésicos e de outros 
compostos (cafeína, ácido ascórbico). 
15.Compreender o que é a anestesia local. 
16.Saber os tipos de anestesia local. 
17.Saber os fatores que influenciam a duração da ação anestésica local. 
18.Conhecer os dois grandes tipos de estrutura química dos anestésicos locais – amida e 
éster. 
19.Compreender os mecanismos de ação. Relação estrutura/atividade. 
20.Conhecer os anestésicos locais mais frequentemente utilizados em Medicina Dentária, 
caracterizando-os do ponto de vista farmacocinético, pelas ações farmacológicas. Toxicidade 
dos anestésicos locais. Prevenção do aparecimento de reações adversas. 
21.Ter alguns conceitos básicos sobre vigília e a consciência – funções hemisféricas e do 
tronco cerebral – e sobre as funções do cerebelo. 
22.Conhecer algumas teorias da ação anestésica. 
23.Saber a evolução clássica de uma anestesia geral.  
24.Conhecer a pré-medicação anestésica (objetivos e realização). 
25.Conhecer agentes indutores anestésicos e fármacos na manutenção de uma anestesia 
geral. Anestésicos gerais por inalação, endovenosos, intramusculares. Recobro. 
26.Saber o que é um miorrelaxante. 
27.Compreender os mecanismos de ação dos miorrelaxantes centrais e periféricos. 
28.Conhecer miorrelaxantes centrais e periféricos. Farmacocinética. Interações.  
29.Saber precauções e contraindicações na sua utilização. 

• Psicomodificadores e anti-histamínicos. 
1.Saber o significado de psicoléptico, psicoanaléptico e psicodisléptico. Farmacocinética e 
farmacodinâmica de todos os grupos farmacológicos do grupo VII.  
2.Conhecer os recetores da histamina. Anti-histamínicos H1 ou H2. Propriedades 
farmacológicas e usos terapêuticos. Utilização clínica. Alergia e anti-histamínicos. Rinite 
alérgica, urticária crónica, outras utilizações. 
3.Saber a utilização dos antagonistas dos recetores H1 da histamina. 
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4.Dar exemplos e caracterizar (eficácia, segurança e conveniência) ansiolíticos, sedantes, 
neurolépticos, hipnóticos, antimaníacos, antidepressores, estimulantes do SNC. 
5.Descrever os usos clínicos dos anticonvulsionantes. 
6.Saber como atuar perante um doente epilético. 
7.Saber como atuam os fármacos antiparkinsónicos. 
8.Conhecer as limitações dos fármacos antidemenciais. 
9.Ter o conceito de droga. 
10.Conhecer as drogas mais prevalentes e respetivas ações. 

• Fármacos que modificam a hemostase. 
1.Ter conhecimento dos conceitos atuais sobre a fisiologia da hemostase. 
2.Sobre os antiagregantes plaquetários: saber os mecanismos de ação, farmacocinética e os 
principais fármacos deste grupo. 
3.Conhecer o uso clínico dos antiagregantes plaquetários. 
4.Conhecer: heparina, heparinas de baixo peso molecular, anticoagulantes orais; 
heparinóides e outros; ações e efeitos; farmacocinética, farmacodinâmica, indicações, 
precauções, reações adversas, contraindicações e interações. 
5.Saber o que são tromboliticos, e como a partir de compostos endógenos se desenvolveram 
os compostos trombolíticos atuais. 
6.Saber as interações, as indicações clínicas e os acidentes do uso dos trombolíticos. 
7.Conhecer hemostáticos e o modo de os usar, bem como as suas reações adversas, 
precauções e contraindicações na sua utilização. 

• Medicamentos para infeções e infestações. 
1.Antissépticos e desinfetantes. 
Farmacocinética e farmacodinâmica.  
Modos de ação. Terminologia. Objetivos a atingir. Limitações do seu uso. 
Higiene oral e inibição da placa bacteriana, desinfeção de próteses removíveis. Principais 
antissépticos/desinfetantes. 
Indicações clínicas farmacológicas.  
2.Antibióticos. 
Definição. Bactérias saprófitas, parasitas e comensais; bactérias patogénicas. Classificação – 
ação bacteriostática ou bactericida; segundo o espectro antibacteriano, a origem ou a família 
química. Mecanismo de ação. Concentrações inibitórias mínimas. Efeito pós-antibiótico. 
Difusão do antibiótico – concentrações a nível da saliva e da boca. Resistência dos 
microrganismos aos antibióticos – tipos e modos de resistência. Uso preventivo ou curativo. 
Estudo das principais famílias (fármacos, farmacocinética, atividade, indicações, 
contraindicações, reações adversas); razões de escolha em Medicina Dentária. 
Farmacocinética, Farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas.  
3.Antifúngicos. 
Tópicos e sistémicos. Indicações. Reações adversas. 
Micoses orais como reflexo de alterações sistémicas – reações adversas a antibióticos ou a 
depressores imunitários. 
Farmacocinética, Farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas.  
4.Antivíricos. Principais antivíricos usados em medicina oral. 
Farmacocinética, Farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas.  
5.Antiparasitários. Principais antiparasitários usados em medicina oral. 
Farmacocinética, Farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas.  
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• Fármacos do sistema endócrino, vitaminas e minerais. 
Farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas dos grupos 
farmacológicos do grupo X. 
Identificar os fármacos que atuam no metabolismo do cálcio. 
Compreender como atua os anovulatórios. 
Conhecer as possibilidades de tratamento antidiabético. 
Conhecer os fármacos do grupo X com atuação nas patologias do sistema endócrino, 
avitaminoses e alterações de minerais.  

• Fármacos para o aparelho cardiocirculatório. 
1.Identificar os alvos biológicos, modos de intervenção para tratar a hipertensão arterial, a 
insuficiência cardíaca, a isquemia do miocárdio, as arritmias cardíacas. 
Farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas do grupo de 
fármacos do grupo XI.  
2.Saber deduzir as reações adversas que podem resultar de fármacos do aparelho 
cardiocirculatório. 
3.Conhecer consequências para a cavidade oral e anexos do uso de alguns fármacos usados 
para doenças cardiocirculatórias. 
4.Conhecer as consequências para o aparelho cardiocirculatório dos fármacos usados no 
tratamento de doenças da cavidade oral e anexos. 

• Modificadores do aparelho respiratório. 
Farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas do grupo XII. 
Identificar os alvos biológicos / modos de intervenção para tratar a congestão nasal, a asma, 
a DPOC. 
3.Conhecer o tratamento dos diversos tipos de tosse. 
4.Saber as consequências para a cavidade oral e anexos do uso de medicamentos do 
aparelho respiratório. 

• Modificadores do aparelho digestivo. 
1.Conhecer os diversos grupos de fármacos antieméticos. Farmacocinética, 
farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas.  
2.Conhecer modos de relaxar a musculatura lisa do tubo digestivo. Farmacocinética, 
farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 
3.Identificar e caracterizar os grupos de fármacos espasmolíticos. Farmacocinética, 
farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 
4.Saber os modos de neutralizar e diminuir a secreção ácida gástrica. Farmacocinética, 
farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 
5.Conhecer os antidiarreicos. Farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas 
farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 
6.Conhecer os laxantes e purgantes. Farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas 
farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 
7.Conhecer as limitações dos fármacos hepatoprotectores. Farmacocinética, 
farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 
8.Conhecer os anti-inflamatórios intestinais. Farmacocinética, farmacodinâmica e indicações 
clínicas farmacológicas dos fármacos do grupo XIII. 

• Fármacos antineoplásicos e imunomoduladores.  
1.Noções de farmacocinética, farmacodinâmica e indicações clínicas farmacológicas dos 
fármacos antineoplásicos. 
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2.Reconhecer as reações adversas a nível da cavidade oral. 
 
 

Bibliografia: 

• B G Katzung, T W Vanderah. Basic and Clinical Pharmacology. 15th Edition, McGraw-Hill 
Education 2021. 

• J Ritter, R Flower, G Henderson, Y K Loke, D MacEwan, H Rang. Rale & Dale´s Pharmacology. 
9th Edition, Elsevier 2020. 

• L Brunton, R Hilal-Dandan, B C Knollmann. Goodman and Gilman’s: The Pharmacological 
Basis of Therapeutics. 13th Edition, McGraw-Hill Education 2018.  

• Stanley Malamed. Medical Emergencies in the dental Office. 6th Edition. Mosby, 2007. 

• S Guimarães, D Moura, P Soares da Silva. Terapêutica medicamentosa e suas bases 
farmacológicas. 6ª Edição, Porto Editora 2006. 

 
 
 
 
FISIOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Fisiologia Celular 

• Potenciais de repouso e de ação 

• Organização celular do sistema nervoso e transmissão sináptica 

• Mecanismos de transdução de sinal 

• Contração muscular e sistema motor  

• Músculos mastigatórios, mastigação e deglutição 

• Sistema nervoso autónomo e o seu controlo 

• Funções Superiores do Sistema Nervoso 

• Sangue e Hemostasia 

• Sistema Cardiovascular - Organização Geral 

• Atividade elétrica do Coração 

• A bomba cardíaca e a regulação dos batimentos cardíacos 

• Hemodinâmica 

• Mecânica da respiração 

• Respiração – Transporte Gasoso e Controle da Ventilação pulmonar 

• Metabolismo proteico – digestão e absorção 

• Metabolismo glucídico e lipídico – digestão e absorção 

• Função renal 

• Equilíbrio Hidroeletrolítico. A importância da distribuição da água 

• Sistemas endócrinos. Transdução hormonal. Eicosanóides 

• Eixo hipotálamo-hipofisário e hormonas Tiroideias 

• Hormonas da glândula suprarrenal (córtex e medula) 

• Hormonas do pâncreas, regulação da glicémia, Hormonas gastro-intestinais 

• Hormonas sexuais 

• Sistema sensorial geral  
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• Paladar e olfato e a sua importância 

• Dor oro-facial, polpa dentária e mecanismos fisiológicos da Inflamação - Infeção 
 
 

Bibliografia: 

• BERNE R. M., LEVY M. N. - Physiology, Third Edition - Mosby Year Book, 1993. 

• GUYTON AND HALL - Human Physiology and Mechanisms of Disease, Sixth Edition - W. B. 
Saunders Company, 1997. 

• GUYTON AND HALL - Textbook of Medical Physiology, 12th Edition - W. B. Saunders 
Company, 2011.  

• MILES T.S., NAUNTOFTE B., SVESSON P. – Clinical Oral Physiology, 1st Edition- 
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2004 

• MURRAY; Harper’s Illustrated Biochemistry; 27th edition, MacGraw-Hill 

• TRESGUERRES J. A. F. - Fisiologia Humana, Interamericana. McGraw-Hill -1992. 

• WANDER J. A., SHERMAN J. H., LUCIANO D. S. - Human Physiology, sixth Edition - McGraw-
Hill, 1994. 

 
 
 
FISIOPATOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Conceitos basilares para o estudo e compreensão da doença 

• Fisiopatologia da Agressão Celular 

• Fisiopatologia da Dor 

• Fisiopatologia da inflamação  

• Fisiopatologia do Stresse 

• Fisiopatologia do sistema cardiovascular  

• Fisiopatologia da Febre 

• Fisiopatologia do sistema hemocitopoiético  

• Fisiopatologia do edema 

• Fisiopatologia do sistema digestivo e lesões bucais de doenças sistémicas 

• Fisiopatologia das perturbações alimentares e suas repercussões orais  

• Fisiopatologia do cancro 

• Fisiopatologia do envelhecimento. 
 
 

Bibliografia:  

• Bueno Jiménez C. Patología y clínica. Los agentes químicos como causa de enfermedad. In 
Patología General – Semiología clínica y Fisiopatología. 2ª Ed.Madrid, McGraw-Hill 
Interamericana, 2004. Capítulo 7.  

• Garcia-Conde J. Patología y clínica. Salud y enfermedad. In Patología General – Semiología 
clínica y Fisiopatología. 2ª Ed.Madrid, McGraw-Hill Interamericana, 2004. Capítulo 1. 
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• Huang PL. A comprehensive definition for metabolic syndrome. Dis Model Mech. 2009 
May-Jun;2(5-6):231-7. doi: 10.1242/dmm.001180. PMID: 19407331; PMCID: PMC2675814. 

• Jaspinder Kaur, "A Comprehensive Review on Metabolic Syndrome", Cardiology Research 
and Practice, vol. 2014, Article ID 943162, 21 pages, 2014. 
https://doi.org/10.1155/2014/943162 

• Khalekar Y, Zope A, Chaudhari L, Brahmankar U. Barodontalgia: More light on les known. 
SRM J Res Dent Sci 2016;7:158-61. 

• Mazaleuskaya LL, Sangkuhl K, Thorn CF, FitzGerald GA, Altman RB, Klein TE. PharmGKB 
summary: pathways of acetaminophen metabolism at the therapeutic versus toxic doses. 
Pharmacogenet Genomics. 2015 Aug;25(8):416-26. Doi: 10.1097/FPC.0000000000000150. 
PMID: 26049587; PMCID: PMC4498995. 

• Rochlani Y, Pothineni NV, Kovelamudi S, Mehta JL. Metabolic syndrome: pathophysiology, 
management, and modulation by natural compounds. The Adv Cardiovasc Dis. 2017 
Aug;11(8):215-225. doi: 10.1177/1753944717711379. Epub 2017 Jun 22. PMID: 28639538; 
PMCID: PMC5933580. 

• Senra Varela A, Millán Núnez-Cortés J. Los agentes físicos como causa de enfermedad. In 
Patología General – Semiología clínica y Fisiopatología. 2ª Ed.Madrid, McGraw-Hill 
Interamericana, 2004. Capítulo 6 

• Stoetzer M, Kuehlhorn C, Ruecker M, Ziebolz D, Gellrich NC, von See C. Pathophysiology of 
barodontalgia: a case report and review of the literature. Case Rep Dent. 
2012;2012:453415. doi: 10.1155/2012/453415. Epub 2012 Dec 3. PMID: 23243520; PMCID: 
PMC3518957. 

• Vicente V, Zuazu-Jausoro I. Síndrome Hemorrágico. In Patología General – Semiología 
clínica y Fisiopatología. 2ª Ed.Madrid, McGraw-Hill Interamericana, 2004. Capítulo 84. 

• Zuazu-Jausoro I, Vicente V. Hipercoagulabilidad. Manifestaciones clínicas de la enfermedad 
tromboembólica. In Patología General – Semiología clínica y Fisiopatología. 2ª Ed.Madrid, 
McGraw-Hill Interamericana, 2004. Capítulo 85. 

 
 
 
GENÉTICA MÉDICA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• O genoma humano e suas características.  

• Hereditariedade mendeliana (autossómica dominante e recessiva e ligada ao X) e 
hereditariedade multifatorial – exemplos de patologias, mecanismos moleculares, cálculos 
de risco e aplicações no aconselhamento genético.  

• Mecanismos associados às doenças multifatoriais e diferenças entre doenças monogénicas 
e doenças multifatoriais (exemplo da periodontite e da fenda labial).  

• Anomalias cromossómicas (exemplo do síndroma de Down) – mecanismos citogenéticos, e 
manifestações clínicas.  

• Doenças hereditárias com manifestações orais (síndroma de Marfan, síndroma de van der 
Woude, síndroma de Papillon Lefèvre, displasia ectodérmica hipohidrótica, agenesia 
dentária hereditária não sindrómica).  

https://doi.org/10.1155/2014/943162
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• Genética do cancro – mecanismos moleculares, critérios sugestivos de cancro hereditário, o 
exemplo da síndrome do carcinoma basocelular nevóide. 

 
Bibliografia: 

• GeneReviews (website) 

• Thompson&Thompson, Genetics in Medicine, 8ª Edição 
 
 
 
HISTOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Aspetos histológicos dos tecidos básicos e seu desenvolvimento 

• Desenvolvimento da pele e anexos e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do sistema musculo esquelético e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do sistema nervoso central e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do sistema nervoso periférico e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do sistema respiratório e das cavidades do corpo e suas características 
histológicas. 

• Desenvolvimento do coração e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento dos vasos e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do trato Gastrointestinal e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do sistema urogenital e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento do aparelho faríngeo e da face e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento dos ouvidos e olhos e suas características histológicas. 

• Desenvolvimento dos membros e suas características histológicas 
 

Bibliografia: 

• Carlson BM, Kantaputra PN, Elsevier S. Human embryology and developmental biology. Sixth 
edition. ed. St. Louis, Mo: Elsevier; 2019. 

• Junqueira LCUa, Mescher AL. Junqueira's basic histology : text and atlas. International 
edition, Thirteenth edition ed. New York ; London: McGraw Hill Medical; 2013. 

• Ross MH, Pawlina W, Lippincott W, Wilkins. Histology : a text and atlas : with correlated cell 
and molecular biology. Eighth edition. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020. 

 
 
 
IMAGIOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Definição de radiologia, aplicações e tipos.  

• Radiografias digitais e convencionais, intra e extra-orais.  

• Proteção em radiologia.  

• Anatomia Dentária e Cronologia de erupção.  
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Bibliografia: 

• Fuhrmann A. Dental Radiology. Thieme 2015.  

• Pasler FA, Visser H. Pocket Atlas of Dental Radiology. Thieme 2007.  
 
 
 
IMUNOLOGIA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Resposta do Sistema Imunológico a Tumores e a Transplantes.  
- Transplante e Imunologia;   
- Tumores e Imunidade;  

• Doenças Causadas pela Resposta do Sistema Imunológico.  
- Hipersensibilidade e Autoimunidade – Mecanismos Celulares e Moleculares;  
- Hipersensibilidade Imediata; 

• Imunodeficiências Congénitas e Adquiridas.  
- Imunodeficiências Congénitas;  
- Imunodeficiências Adquiridas;  

• Aplicações Práticas em Imunologia.  
- Imunodiagnóstico; 
- Imunofarmacologia;  

• Imunologia da Cavidade Oral.  
- Mecanismos Celulares e Moleculares da Resposta Imunitária na Cavidade Oral;  
- Resposta diferencial a agentes comensais e agentes infecciosos na Cavidade Oral;  
- Resposta imunitária em doença oral (cárie, periodontite) ou em resposta a antigénios de 

origem não infecciosa (alérgenos alimentares);  
- Reflexos sistémicos da resposta imunitária na Cavidade Oral;  
- Biomarcadores imunológicos na saliva.  

  
 

Bibliografia:  

• Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman and Shiv Pillai (2021). Cellular and molecular 
Immunology, 10th Edition. ISBN: 978-0323757485.  

• Fernando A. Arosa, Elsa M. Cardoso e Francisco C. Pacheco (2012). Fundamentos de 
Imunologia, 2ª Edição. ISBN: 978-972-757-856-6.  

• Richard J. Lamont, George N. Hajishengallis, Hyun (Michel) Koo, Howard F. Jenkinson 
(2019). Oral Microbiology and Immunology, 3rd Edition. ISBN: 978-155-581-998-9.  
 

 
 
MATERIAIS DENTÁRIOS 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Resinas/Compósitos (autopolimerizáveis, fotopolimerizáveis, termopolimerizáveis, duais): 
características, classificações e particularidades. 
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• Metais e ligas: características, classificações e particularidades. 

• Biomateriais (Cerâmicas, Polímeros, Metais, Compósitos): características, classificações e 
particularidades. 

• Reações orgânicas na interação com Biomateriais. 
 
 

Bibliografia:   

• Biomaterials Science – An Introduction to Materials in Medicine – Ed: Buddy D. Ratner, 
Allan S. Hoffman, Frederick J. Achoen, Jack E. Lemons 

• COHEN’S PATHWAYS OF THE PULP, Tenth Edition. Chapter 8 • Instruments, Materials, and 
Devices 

• Gracis S, Thompson V, Ferencz J, Silva N, Bonfante E. A new classification system for all-
ceramic and ceramic-like restorative materials. Int J Prosthodont [Internet]. 
2016;28(3):227–35. Available from: http://dx.doi.org/10.11607/ijp.4244 

• Introduction to Dental Materials – Richard Van Noort, Mosby 

• Phillips' Science of Dental Materials, 12th Edition. Editors: Kenneth J. Anusavice & Chiayi 
Shen & H. Ralph Rawls. Saunders Company 

• Shen C, Rawls H R, Esquivel-Upshaw J F, Phillips' Science of Dental Materials, 13 th edition 
St.Louis : Elsevier Mosby Company; 2021. 

 
 
 

MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA 

Tópicos de conhecimento: 

• Conceitos de Saúde Pública Oral 

• Medição da Saúde e Doença Oral em contexto comunitário. 

• Estratégias de prevenção das doenças orais 

• Métodos de estratégias de educação e promoção de saúde oral. 
 

Bibliografia: 

• Christoph A, Suvan R, Suvan J. Health behavior change in the dental practice. 1st ed. Wiley- 
Blackwell; 2010. 

• Cuenca SE, Garcia PB. Odontología preventiva y comunitária. Principios, métodos y 
aplicaciones. 4 th ed, Masson; 2014. 

• Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential dental public health. 2nd Oxford: Oxford 
University Press; 2013. 

• Harris NO, Garcia-Godoy F, Nathe CN. Primary preventive dentistry. 8th ed, Pearson; 2014 
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MEDICINA ORAL PC 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Exame clínico geral, exame cervico-facial e exame endo-bucal;  

• Doenças da Mucosa Oral;  

• Doenças das glândulas salivares. 
 
 

Bibliografia: 

• Burket’s oral medicine. Edited by Michael Glick, 12th edition (2015)., PMPH, USA 

• Regezi, J. e. Sciubba. (2008). Oral Pathology: clinical-pathologic correlations - 5ª ed., W.B. 
Saunders Co.; 

 
 

MICROBIOLOGIA 

Tópicos de conhecimento: 

• Introdução ao estudo da Microbiologia. Aspetos históricos e importância atual. 

• Características morfológicas e estruturais das células procariotas e eucariotas. 

• Nutrição e metabolismo microbiano. 

• Crescimento microbiano. 

• Genética microbiana. 

• Classificação dos microrganismos. 

• Virulência microbiana. 

• Procariotas: Domínios Bacteria e Archaea. Taxonomia, morfologia, reprodução, cultura e 
diagnóstico. 

• Eucariotas: fungos, protozoários, helmintas e artrópodes. Taxonomia, morfologia, 
reprodução, cultura e diagnóstico. 

• Vírus e priões. Taxonomia, morfologia, replicação e diagnóstico.  

• Os microrganismos e o Homem 
1.Interação microrganismo- hospedeiro: 
- População microbiana normal. 
- Patologia, infeção e doença. 
- Transmissão de doenças infeciosas e a sua prevenção. 
- Infeção associada aos cuidados de saúde. 
2. Controlo do crescimento microbiano: 
- Desinfeção, esterilização a antisépsia. 
- Antimicrobianos e vacinas. 
3. Relação microrganismo e doença humana: 
- Infeções da pele e olhos. 
- Infeções do sistema nervoso. 
- Infeções dos sistemas cardiovascular e linfático. 
- Infeções do sistema respiratório. 
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- Infeções dos sistemas urinário e reprodutor. 
- Infeções do sistema digestivo. 

• Microbiologia da cavidade oral 
4. População microbiana oral: 
- Aquisição e evolução do microbioma oral ao longo da vida do hospedeiro. 
- Ecossistema oral e habitats orais. 
- Formação e regulação do biofilme oral. 
5. Patologia oral infeciosa: infeções bacterianas, fúngicas e víricas. 
6. Diagnóstico das infeções orais. 
7. Infeção cruzada em Medicina Dentária. 

 

Bibliografia: 

• Bagg J, MacFarlane TW, Poxton IR, Smith AJ. Essentials of Microbiology for Dental Students. 
Oxford University Press, USA; 2006. 

• CDC - Guidelines for Infection Controlin Dental Health-Care Settings; 2003. 

• Lamont RJ, Jenkinson HF. Oral microbiology at a glance. Chichester, West Sussex, U.K.; 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell; 2010. 

• Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Microbiology: An introduction. 9th ed. Boston: Pearson; 
2019. 

 

OCLUSÃO PC 

Tópicos de conhecimento: 

• Anatomo-fisiologia do complexo crânio-cérvico-mandibular;  

• Articulação temporomandibular; Fisiopatologia oclusal;  

• Relações intermaxilares;  

• Cinemática mandibular;  

• Mastigação e deglutição;  

• Parafunções e distúrbios do sono;  

• Epidemiologia e etiologia DTM;  

• Meios auxiliares de diagnóstico;  

• Conceitos e montagem modelos em articulador semi-ajustável. 
 

Bibliografia: 

• Dawson PE. Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. St. Louis. Mosby/Elsevier. 
2007.  

• Laskin DM, Greene CS, Hylander WL. Temporomandibular disorders: an evidence-based 
approach to diagnosis and treatment. Chicago. Quintessence Publishing Co, Inc.; 2006. 

• Lavigne GJ, Cistulli PA, Smith MT. Sleep medicine for dentists: an evidence-based overview. 
2nd ed. Chicago. Quintessence Publishing Co, Inc.; 2006. 
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• Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 8th ed. St. Louis. 
Elsevier, Inc.; 2020.  

 
 
 
 
PERIODONTOLOGIA PC 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Instrumentos em Periodontologia.  

• Princípios de Instrumentação Periodontal.  

• Preparação dos instrumentos periodontais.  

• Ultrassons.  

• Exame Clínico.  
  

Bibliografia: 

• Berglundh, Giannobile, William V., Lang, Niklaus Peter, Sanz, Mariano, T. Lindhes’s clinical 
periodontology and implant dentistry. [Place of publication not identified]: JOHN 
WILEY;2021. 

• Fundamentals of Periodontal Instrumentation & Advanced Root Instrumentation. 
 
 
 
 
PROSTODONTIA FIXA PC 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Introdução à Prostodontia Fixa: Objectivos e Conceitos e princípios básicos; Divisão da 
Prótese, princípios mecânicos, biológicos e estéticos.  

• Preparação das cavidades com finalidade protética - Coroas de revestimento total: Coroas 
metálicas, Coroa com faceta, Coroas metal cerâmicas, Coroas cerâmicas e Coroas de 
retenção intra-radicular. Classificação; Normas gerais das preparações; Selecção de tipos e 
preparações úteis; Princípios biomecânicos; Indicações e contra indicações; Características 
biomecânicas; Técnica de preparação.  

• Coroas parciais: Indicações e contra indicações; Vantagens e desvantagens; Técnica de 
preparação  

• Pontes Fixas: Princípios mecânicos, biológicos e estéticos; Estudo das áreas periodontais; 
Relação da força mastigatória e resistência dos pilares; Classificação dos conectores 
(“Attachments” ou rotores de forças). 

• Restaurações metálicas fundidas – Incrustações (“Inlay e Inlay-Onlay”): Indicações e contra 
indicações; Tipos de restaurações; Vantagens e desvantagens; Técnica de preparação. 

• Impressões definitivas, moldeira individual e modelos em Prostodontia Fixa: Afastamento 
gengival; Impressão das cavidades e preparações; Materiais utilizados; Técnicas de  
impressão: Impressões múltiplas, impressões unitárias; Téccnicas de impressão digital; 
Técnica de execução de uma moldeira individual  
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• Falso coto: Indicações e contra indicações; Vantagens e desvantagens; Técnica de 
preparação da raíz e do falso coto; Meios de obtenção. 

• Prótese provisória: Indicações e contra indicações; Classificação; Técnicas de execução 

• Fundição e técnicas laboratoriais: Técnica de individualização dos modelos; Fundição pelo 
método da cera perdida 

• Cerâmicas: Inlays e facetas; Restaurações coronárias em cerâmica pura; Princípios de 
preparação; Fase laboratorial, cimentação e prognóstico. 

• Prótese fixa adesiva: Materiais adesivos à dentina; Composição; Mecanismos de adesão e 
sua aplicação clínica.  

• Articuladores: Tipos de articuladores, técnica de montagem dos modelos de estudo em 
articulador com valores médios. 

• Recuperação de pilares em Prostodontia fixa: Indicações e contra indicações, técnicas de 
tracção radicular, espigões, restauração de cotos, aumento coronal. 

• Digitalização e desempenho na aquisição das imagens tridimensionais; Diferentes 
percursos de digitalização; Referência aos diferentes sistemas de digitalização; Ficheiros 
standard tesselation language – STL; Software (análise geomagic control x) 

• Prótese Fixa sobre implantes: Indicações e contra indicações; Princípios mecânicos, 
biológicos e estéticos  

• Urgências em Prótese fixa. Insucessos e suas causas, tipos de urgência mais habituais. 

• CAD/CAM: História/Evolução; Vantagens e desvantagens; Indicações Clinicas; 
Componentes do sistema; Materiais utilizados e suas aplicações; Sequência de 
processamento. 

• História clínica - Diagnóstico e Plano de tratamento:Modelos de estudo; Exame 
Radiológico; Diagnóstico e plano de tratamento. Prognóstico; outros meios auxiliares de 
diagnóstico (enceramento diagnóstico, fotografia digital...) 
 

Bibliografia: 

• Blatz MB, Alvarez M, Sawyer K, Brindis M. How to Bond Zirconia: The APC Concept. 
Compend Contin Educ Dent 2016;37:611-617 

• Dawson PE. Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. St. Louis, MO, 2007, 
Chpt.9,Pg.76-85. 

• Lang, N.P., Siegrist Guldener, B.E. Atlas de Prótesis de Coronas y Puentes Planificación 
sinóptica de tratamiento. 1a Ed. Masson, S.A.; 1995: 213-218 

• Martignoni M., Schneeberger Precision Fixed Prosthodontics. Clinical and Laboratory 
Aspects.London, Quintessance 1990. 

• Mondelli J et al. Procedimentos Pré-Clínicos. (SP): Editorial Premier; 1998. 

• Niklaus P.Lang, Béatrice E.Siegrist Guldener. Atlas de Médicine Dentaire, Couronnes et 
Bridges. Édition Médecine- Sciences Flammarion 1996. 

• Pegoraro LF et al. Prótese Fixa. Artes Médicas: EAP-APCD. Volume 7. 1aEd. – 2a reimpressão 
Brasil: 2000; cap.6 
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• Philips, Science of Dental Materials: Cap. 26 

• Rosentiel, S.F., Land, M.F., Fujimoto, J. Contemporary Fixed Prosthodontics. 3a Ed. Mosby, 
Inc.; 2001: 380-416; 616-648.  

• Shillingburg HT et al. Fundamentos de Prótese Fixa. Quintessence Editora Ltda. 4aEd. - 2012. 
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PRÓTESE REMOVIVEL PC 
 
 

Tópicos de conhecimento: 

•  Conceitos gerais / Plano de Tratamento.  
- Necessidades de reabilitação com prótese total;  
- Fatores que influenciam os resultados do tratamento protético;  
- Transição da dentição natural para dentição artificial;  
- Estabilidade das próteses totais;  
- Relações inter-maxilares – considerações teóricas; 

• Fundamentos e Procedimentos clínicos da Prótese Total.  
- Avaliação do Paciente;  
- Preparação intra-oral; 
- Impressões;  
- Registo das relações inter-maxilares;  
- Prova de dentes;  
- Ajustes das próteses totais;  
- Procedimentos de controlo;  

  
Bibliografia: 

• Basker RM, Davenport JC, Thomason JM. Prosthetic treatment of the edentulous patient. 
5th Edition. 2012. Wiley-Blackwell.  

• Complete Denture Manual. Robert W. Loney, DMD, MS. 2012. Faculty of Dentistry, 
Dalhousie University, Canada.  

 
 
 
 
TERAPÊUTICA 
 

Tópicos de conhecimento: 

• Terapêutica Anti-bacteriana.  
- Conceitos de antibiótico e antimicrobiano;  
- Conceitos de assepsia e controlo de infeção;  
- Classificação dos antibióticos quanto ao tipo de ação;  
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- Mecanismos de ação;  
- Critérios de escolha do antibiótico ideal;  
- Características do antibiótico ideal;  
- Tipos de terapêutica: empírica, racional e profilática;  
- Princípios de prescrição antimicrobiana;  
- Resistência aos antimicrobianos;  
- Fisiopatologia da resistência;  
- Uso inadequado de antibióticos;  
- Prescrição de antibióticos em Portugal;  
- Classificação dos antibióticos por grupos terapêuticos;  
- Tratamento de alguns síndromes infeciosos específicos em Medicina Dentária; 

• Terapêutica Aplicada na Erradicação do Helicobacter Pylori. 

• Tratamento da Dor e Inflamação. 
- Inflamação – conceitos gerais;  
- Fisiopatologia da inflamação;  
- Mecanismos bioquímicos e celulares da inflamação aguda;  
- Tratamento com Anti-inflamatórios não esteroides (AINES);  
- AINES – generalidades;  
- AINES: indicações, efeitos secundários e contraindicações;  
- Precauções na prescrição de AINES;  
- Efeitos dos AINES a nível renal, cardiovascular e hematológico;  
- Interações de AINES com outros fármacos;  
- AINES disponíveis em Portugal – uso clínico; 

• Terapêutica Analgésica. 
- Generalidades e fisiopatologia da dor;  
- Recetores da dor;  
- Tipos de dor e sua classificação;  
- Terapêutica da dor;  
- Indicações, efeitos secundários, contraindicações e precauções da terapêutica com 

opióides;  
- Dor orofacial; 

• Corticoterapia. 
- Aspetos anatómicos, fisiológicos e fisiopatológicos da glândula suprarrenal e eixo 

hipotálamo-hipofisário-supra-renal;  
- Efeitos fisiológicos do cortisol na resposta ao stress metabólico;  
- Glucocorticóides e mineralocorticóides;  
- Fármacos corticoesteróides disponíveis em Portugal – indicações e uso em Medicina 

Dentária;  
- Efeitos secundários dos corticoesteróides, seu reconhecimento e prevenção; 

• Anestésicos locais em Medicina Dentária. 
-  Tipo de anestésicos locais e sua aplicação clínica em medicina dentária;  
-  Reações adversas, contra-indicações e interações farmacológicas;  
-  Cuidados fundamentais na administração do anestésico local.  
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