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TÓPICOS DE CONHECIMENTO E BIBLIOGRAFIA 

 
TÓPICOS DE CONHECIMENTO 

Osteologia da cabeça: Ossos do crânio (Frontal, Parietal, Occipital, Temporal, Esfenoide, 
Etmóide e ossos wormianos).  

Osteologia da cabeça. 
Ossos da face (Maxila, Mandíbula, Nasal, Lacrimal, Palatino, Vómer, Concha Inferior, 

Zigomático). 
Cabeça óssea em geral (fontanelas; base do crânio; fossas nasais; seios peri- nasais; 

fossas orbitárias; fossa temporal; fossa zigomática; fossa infra-temporal; fossa 
pterigoideia). 

Articulações do crânio e face; Articulação temporo-mandibular; Articulações da coluna 
vertebral). 

Músculos cutâneos da cabeça, faciais da mímica e mastigadores. 
Músculos do pescoço, aponevroses cervicais, Locas aponevróticas cervicais.  
Artérias da cabeça e pescoço. 
Veias e linfáticos da cabeça e pescoço. 
Nervos Cranianos.  
Órgãos do Sentidos. 
Aparelho digestivo e respiratório. 
Sistema Endócrino: Tiróide, Paratiródeias, Timo, Hipófise. 
Anatomia topográfica da cabeça e e pescoço. 
Anatomia da cabeça e pescoço aplicada à Cirurgia Oral e Endodontia. 
Sistema gastrointestinal e órgãos anexos 
Esófago, junção esófago-gástrica e estômago (corpo e antro). 
Intestino proximal, Intestino distal. 
Glândulas anexas do tubo digestivo: glândulas salivares, fígado, pâncreas, vesícula biliar. 
Sistema respiratório e hematolinfóide. 
Sistema respiratório (Laringe, Traqueia, Brônquios, Pulmão). 
Sistema hematolinfóide (Gânglio linfático, Baço, Medula óssea, Timo). 
Aparelho urinário (Rim, Pélvis renal, uréter, bexiga, uretra). 
Aparelho genital feminino (Ovário, Trompa, Útero, Colo útero, Vagina). 
Aparelho genital masculino (Testículo, Canais caniculares, glândulas, pênis e glândulas 

anexas). 
História da evolução da Biologia Celular e Molecular. 
Características gerais da célula. 



Ferramentas e técnicas para o estudo da Biologia Celular. 
Células procarióticas e eucarióticas. 
Organização estrutural e molecular das membranas biológicas. 
Transporte transmembranar. 
Citoplasma: Substâncias de reserva e citoesqueleto. 
Estrutura e função de organelos: Núcleo. 
Transporte nuclear e organização da cromatina. 
Estrutura e função de organelos: Retículo endoplasmático. 
Estrutura e função de organelos: Complexo de Golgi. 
Mecanismos de transporte vesicular, Lisossomas, Mitocôndrias e Peroxissomas. 
Superfície celular e matriz extracelular. 
Adesão e junções intercelulares. 
Comunicação e sinalização celular. 
Ciclo celular. 
Morte celular. 
Microscopia de Luz. 
Tipos de preparações para observação no microscópio. 
Técnicas de processamento de amostras para visualização em microscopia. 
Diferentes tipos de coloração para microscopia de Luz. 
Técnicas especializadas de Biologia Celular: citoquímica, hibridação in situ, 

imunocitoquímica. 
Separação e análise de proteínas: SDS-PAGE e Western-blotting. 
Aplicação de conhecimentos teóricos para interpretar e resolver questões 

experimentais. 
Pesquisa bibliográfica em bases de dados. 
Estrutura e organização de um artigo científico. 
Visualização de preparações extemporâneas e definitivas. 
Visualização de diferentes estruturas subcelulares em fotografias de microscopia 

eletrónica. 
Ácidos nucleicos: características gerais. 
Técnicas de Biologia Molecular e aplicações na medicina. 
DNA: estrutura do DNA, organização dos genes e dos cromossomas, regulação da 

expressão génica. 
Replicação de DNA. 
Mutações e sistemas de reparação do DNA. 
Técnicas de recombinação de DNA. 
Estrutura e função dos diferentes tipos de RNA: rRNA, tRNA e mRNA. 
Mecanismos de transcrição e splicing. 
Síntese e processamento dos rRNA. 
Mecanismo de tradução de proteínas. 
RNAs de interferência. 
Meiose, Gâmetas e fertilização. 
Células estaminais e diferenciação celular. 
Envelhecimento celular. 
Cancro: genes supressores tumorais e oncogenes 
Técnicas de biologia celular e molecular. 



Estabelecimento, manutenção e caracterização celular e molecular de culturas de 
células humanas. 

Principais classes de biomoléculas, grupos funcionais e reações mais frequentes nos 
processos bioquímicos, termodinâmica e fluxos energéticos. 

A água e controlo do pH nos sistemas biológicos. 
Aminoácidos e Proteínas estruturais (colagénio) e funcionais (e.g. hemoglobina).  
Metabolismo do ferro; Síntese e degradação do grupo heme – formação de bilirrubinas. 
Organização estrutural da membrana celular; Transportadores membranares e 

regulação dos gradientes iónicos. 
Princípios gerais de enzimologia e regulação da atividade enzimática. 
Metabolismo dos glícidos - papel das vitaminas hidrossolúveis. 
Metabolismo dos lípidos e lipoproteínas. 
Metabolismo dos aminoácidos. 
Metabolismo dos nucleótidos purínicos e pirimídicos. 
Regulação hormonal e integração do metabolismo. 
A história, o desenvolvimento e o impacto da genética.  
As bases celulares e moleculares da hereditariedade.  
O genoma humano: estrutura genética e função.  
Ferramentas da genética molecular humana.  
Diversidade genética humana.  
Mutações.  
Reparação e recombinação do DNA.  
Princípios de citogenética clínica.   
Anomalias cromossómicas.  
Anormalidades dos autossomas e dos cromossomas sexuais.   
Padrões de hereditariedade e genes únicos.  
Genética dos distúrbios comuns de hereditariedade multifatorial. 
Genética de populações.  
Mapeamento genético humano e identificação das doenças genéticas.  
Hemoglobina e as hemoglobinopatias.  
Genética da Bioquímica.  
O tratamento de doenças genéticas.  
Imunogenética.  
Genética do cancro.  
Genética do desenvolvimento e defeitos congénitos. 
Farmacogenética.  
Genética oro maxilo-facial. 
Genética forense.  
Diagnóstico pré-natal.   
Consulta genética e avaliação de risco.  
Questões éticas na genética médica. 
Fisiologia dos Músculos Esquelético e Liso. 
Fisiologia do Coração, da Circulação, Coagulação e Fibrinólise. 
Fisiologia do Sistema Respiratório. 
Fisiologia do Sistema Urinário. 
Fisiologia do Sistema Gastrointestinal. 
Fisiologia do Sistema Nervoso. 



Fisiologia do Sistema Endócrino e Reprodutor. 
Reação imunológica. Resposta específica e inespecífica.  
Sistema imunológico – organização estrutural e funcional. 
Linfócitos B – ontogenia e síntese de anticorpos. 
Imunoglobulinas – estrutura, atividade biológica e base genética da diversidade e 

especificidade. 
Linfócitos T – ontogenia e reconhecimento antigénico. 
Antigénios – antigenicidade e imunogenicidade. Processamento antigénico. 
Complexo Major de Histocompatibilidade – estrutura e atividade biológica. 
Tolerância imunológica – central e periférica. 
Mecanismos efectores e de amplificação da resposta imunológica – citocinas, 

quimiocinas. 
Resposta inflamatória e recrutamento celular. 
Regulação da resposta imunológica. 
Imunidade e infecção - resposta imunológica à infecção e mecanismos de escape dos 

agentes patogénicos. 
Imunodeficiências primárias – deficiências do sistema complemento, imunodeficiências 

de anticorpos, imunodeficiências T e imunodeficiências combinadas. 
Imunodeficiências secundárias – SIDA. 
Hipersensibilidade imunológica –características gerais e imunopatologia (reacções de 

tipo I, II, III e IV). 
Doenças auto-imunes específicas e não-específicas de órgão. 
Imunidade e cancro. 
Transplantação e mecanismos de rejeição dos transplantes. 
Imunomodulação e vacinas. 
Imunopatologia oral. 
Resposta imunológica nas mucosas e a especificidade da cavidade oral. 
Principais técnicas laboratoriais utilizadas em imunologia.  
Noções de Assepsia, Desinfeção e Esterilização: conhecimento teórico e capacidade de 

execução das técnicas relacionadas;  
Níveis de Biossegurança. 
Características biológicas (estrutura, fisiologia e genética) de Bactérias, Vírus, Fungos e 

Parasitas, agentes de infeção no Homem; identificação das características 
discriminatórias dos principais grupos de agentes. 

Impacto da microbiota humana; o caso particular da placa dentária. 
Principais grupos de agentes de doença no Homem: mecanismo de patogenicidade, 

modos de transmissão, epidemiologia, rudimentos de profilaxia e terapia.  
Relação agente-hospedeiro. As bactérias da cavidade oral e a doença, oral e sistémica.  
Compreender, conhecer, saber fazer e interpretar as metodologias utilizadas no 

isolamento e identificação de microrganismos, em particular as empregues no 
diagnóstico microbiológico, por técnicas clássicas e pelas mais recentes tecnologias. 

Bases para o conhecimento das doenças. Homeostasia. Doença e suas causas: agentes 
físicos, agentes químicos, agentes vivos e alérgenos. 

Mecanismos de adaptação celular e tecidular. Lesões   reversíveis e irreversíveis. 
Processo inflamatório agudo: Características. Mecanismos. Evolução. 
Processo inflamatório crónico: Características. Mecanismos. Evolução. 
Quadro clínico da inflamação: Avaliação laboratorial. Casos clínicos. 



Síndrome febril: Etiologia. Períodos de reação. Alterações induzidas pela febre. 
Hipertensão arterial: Etiopatogenia, Fatores de risco, Consequências. 
Fisiopatologia cardio-vascular: Insuficiência coronária, Valvulopatias, Febre reumática. 
Fisiopatologia respiratória: Insuficiência respiratória, Asma, DPCO, Obstrução 

respiratória alta. 
Fisiopatologia hematopoiética: Eritropoiese, Anemias, Hemostase, Avaliação 

laboratorial. 
Fisiopatologia endócrina: Glândulas e Hormonas, Hipófise, Tiróide, Supra-renais, 

Pâncreas endócrino, Diabetes. 
Fisiopatologia renal: Insuficiência renal aguda e crónica, Litíase urinária.  
Fisiopatologia digestiva: Disfagia, Úlcera péptica, Síndrome má-absorção, Insuficiência 

hepática. 
Fisiopatologia do SNC: Epilepsias, Psicoses, Neuropatias, Dor neuropática. 
Fármacos com ação no Sistema Nervoso Periférico. 
Conceitos gerais: fisiologia e fisiopatologia. 
Transmissão colinérgica: Fármacos com ação sobre recetores muscarínicos; Fármacos 

com ação sobre gânglios do S.N.Autónomo; Bloqueadores da transmissão 
neuromuscular; Inibidores da colinesterase. 

Transmissão noradrenérgica: Agonistas adrenérgicos; Antagonistas adrenérgicos; 
Simpaticomiméticos e outros fármacos de ação indireta. 

Fármacos com ação no Sistema Nervoso Central. 
Conceitos gerais: fisiologia (neurotransmissão no SNC) e fisiopatologia. 
Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos: Barbitúricos, Benzodiazepinas, Outros. 
Antidepressivos: Antidepressivos tricíclicos, Inibidores selectivos da recaptação de 

serotonina, Inibidores da monoaminoxidase. 
Anestésicos gerais: conceitos gerais: mecanismo de acção e efeitos biológicos, Gases 

anestésicos, Anestésicos Intravenosos. 
Farmacologia da inflamação e dor: Fisiologia da dor; Analgésicos de acção central: 

fármacos com ação nos recetores opióides; Analgésicos de acção periférica e anti-
inflamatórios não-esteróides. 

Fármacos que modificam a hemóstase: Conceitos gerais: fisiologia e fisiopatologia; 
Anticoagulantes: heparinas e anticoagulantes orais; Antiagregantes plaquetares: 
ácido acetilsalicílico, tienopiridinas e outros; Fibrinolíticos. 

Fármacos para o Aparelho Cardiocirculatório: Conceitos gerais: fisiologia e 
fisiopatologia; Antidisrítmicos (classes I-IV); Cardiotónicos (glicósidos); 
Antianginosos (nitratos, bloqueadores da entrada de Cálcio); Fármacos vasoativos: 
vasoconstritores e vasodilatadores de acção directa (bloqueadores da entrada de 
Cálcio, activadores dos canais de Potássio, inibidores da fosfodiesterase) e indireta 
(inibidores da enzima de conversão da Angiotensina e antagonistas dos recetores 
da Angiotensina). 

Fármacos para o Aparelho Renal: Fisiologia e fisiopatologia do sistema renal (revisão); 
Diuréticos: Diuréticos osmóticos, Inibidores da anidrase carbónica, Diuréticos da 
ansa, Diuréticos com ação nos túbulos distais (tiazídicos), Diuréticos poupadores de 
potássio. 

Fármacos usados para a correção de dislipidémias: Fisiologia e fisiopatologia (revisão). 
Prevenção e tratamento farmacológico: Estatinas, Fibratos, Resinas e outros agentes 

que reduzem a absorção intestinal de colesterol. 



Fármacos para os Aparelhos Digestivo e Respiratório: Fármacos com acção no aparelho 
respiratório: tratamento da asma, Broncodilatadores, Anti-inflamatórios. Fármacos 
com acção no aparelho digestivo;Tratamento da úlcera péptica (antagonistas H2, 
inibidores da bomba de protões, protectores da mucosa e antiácidos), Fármacos 
com efeito na motilidade intestinal (laxantes e antidiarreicos). 

Farmacologia dos vários sistemas do organismo. 
Farmacologia do sistema nervoso central (Transmissão química no SNC; Mecanismos 

gerais de Acão dos fármacos; Fármacos usados nas doenças neurodegenerativas; 
Ansioliticos e hipnóticos; Antidepressores. Antipsicóticos;Anti-epilépticos; 
Estimulantes do SNC; Analgésicos; Analgésicos opiáceos e seus antagonistas; Outros 
analgésicos de acção central; Anestésicos gerais; Toxicodependência). 

Farmacologia da dor e inflamação. 
Farmacologia da hemóstase e hematopoiese. 
Farmacologia do sistema cardiovascular. 
Farmacologia do sistema respiratório. 
Farmacologia do trato gastrintestinal. 
Principais fármacos, mecanismo de ação e ações farmacológicas, farmacocinética, 

indicações terapêuticas, reações adversas, precauções e contra-indicações de 
Medicamentos anti-infeciosos; Quimioterapia anti tumoral e Imunofarmacologia. 

Conceitos de Farmacoterapêutica (Variabilidade da resposta a fármacos. Reações 
adversas. Interações farmacológicas. Receituário. Farmacovigilância. Avaliação 
fisiopatológica do paciente: exames laboratoriais).  

Farmacologia clínica dos Anestésicos Locais (Reações adversas, contra-indicações e 
precauções, interações farmacológicas, uso clínico). 

Controlo da dor aguda (Analgésicos e anti-inflamatórios, Reações adversas, contra-
indicações e precauções, interações farmacológicas. Protocolos de prescrição). 

Controlo da dor crónica (Grupos de fármacos, reações adversas, contra-indicações e 
precauções, interações farmacológicas). 

Controlo da ansiedade (Grupos de fármacos, reações adversas, contra-indicações e 
precauções, interações farmacológicas, protocolos de prescrição.) 

Farmacologia clínica dos Hemostáticos. 
Controlo da infeção (Princípios de antibioticoterapia, antibacterianos, antifúngicos e 

antivíricos, reações adversas, contra-indicações, precauções e interações 
farmacológicas; Profilaxia antibacteriana; Protocolos de prescrição).  

Prescrição médico-dentária no paciente com patologia sistémica (Patologia 
cardiovascular, Patologia gastrintestinal, Patologia respiratória, Patologia 
endócrina, Patologia central, Alterações do sistema imunitário, Alterações do 
sistema hematopoiético, Idoso.) 

Exame físico do paciente e avaliação do risco. 
Precauções durante os procedimentos dentários.  
Manifestações orais da patologia/terapêutica sistémica.  
Interações farmacológicas, protocolos de prescrição. 
Situações de emergência em medicina Dentária: controlo farmacológico. 
Farmacoterapêutica em Cirurgia oral, Periodontologia e Endodontia.  
 



Dimensões, cronologia e morfologia externa dos: incisivos, superiores e inferiores; 
caninos, superiores e inferiores; pré molares, superiores e inferiores; molares, 
superiores e inferiores. 

Características da dentição definitiva versus decídua.  
Noções básicas da morfologia interna de cada peça dentária.  
Interpretar as relações interdentárias incluindo o estudo dos movimentos 

mandibulares.  
Prática de reprodução dentária em modelos de cera.  
Desenvolvimento da cabeça e cavidade bucal.  
Tecido epitelial.  
Sangue.  
Tecido conjuntivo. 
Tecido adiposo.  
Tecido cartilagíneo.  
Tecido ósseo, ossificação.  
Tecido muscular; Desenvolvimento ósteo-músculo-articular.  
Tecido nervoso.  
Desenvolvimento do sistema cardiocirculatório; Sistema cardiocirculatório.  
Sistema linfático e sistema imunitário; Desenvolvimento do sistema linfático; Òrgãos 

linfáticos não capsulados; Características morfológicas do tecido linfático e orgãos 
linfáticos, gânglio linfático.  

Constituição histológica da cavidade bucal; glândulas salivares major e minor. 
Odontogénese; Esmalte;  Amelogénese; Complexo Pulpo-Dentinário; Dentinogénese. 
Periodonto; Desenvolvimento e estrutura do Periodonto de inserção/sustentação; 

Cemento; Ligamento periodontal e osso alveolar. 
Desenvolvimento e estrutura do Periodonto.  
Classes gerais e estrutura dos materiais (Arranjos estruturais: estrutura dos sólidos, 

líquidos e gases; Princípios de adesão/união; Materiais poliméricos e reação de 
polimerização; Estrutura dos materiais metálicos; Estrutura e composição dos 
materiais cerâmicos; Biocompatibilidade). 

Propriedades gerais dos biomateriais (Propriedades químicas; Propriedades físicas; 
Propriedades mecânicas; Propriedades biológicas).  

Biomateriais dentários (Materiais de impressão; Materiais para modelos – gessos 
dentários; Materiais para fundições – ceras dentárias e revestimentos; Metais e 
ligas metálicas; Resinas compostas para utilização segundo o método indireto; 
Cerâmicas dentárias; Resinas acrílicas; Materiais de abrasão, acabamento e 
polimento; Amálgama dentário; Resinas compostas; Fotopolimerizadores e 
métodos de fotopolimerização; Sistemas adesivos e técnicas adesivas; Cimentos 
dentários; Materiais para branqueamento dentário; Implantes dentários; Materiais 
de regeneração e substituição óssea; Materiais endodônticos; Materiais 
ortodônticos; Materiais preventivos). 

Estatística descritiva univariada e biviariada, aplicações em Excel e em IBM-SPSS. 
Teoria estatística da estimação: populações e amostras. 
Testes de hipótese paramétricos e não paramétricos: de ajustamento (X2, K-S) e testes 

para a média (diferença de duas médias T, mais do que duas médias ANOVA), 
aplicações em Excel e em IBM-SPSS. 

Testes de hipótese, aplicações em Excel e em IBM-SPSS. 



Física das Radiações. 
Radioprotecção (efeitos biológicos da radiação ionizante) 

Métodos de Exposição e Redução da Dose. Proteção contra a radiação (pacientes, 
pessoas profissionalmente expostas).  

Princípios da Imagem e Técnicas. 
Exame Radiográfico Intra-Oral. 
Processamento laboratorial de películas radiográficas. 
Ecrãs intensificadores. 
Imagem digital. 
Sistemas para efectuar Radiografias digitais intra-orais e extra-orais. 
Informática na Imagem, no Diagnóstico e no Tratamento. 
Tomografia. 
Radiografia panorâmica em película radiográfica e digital. 
Radiografia cefalométrica com película radiográfica e digital. 
Cárie dentária e Lesão de cárie. 
Diagnóstico da cárie dentária. 
Diagnóstico de Lesões Não Cavitárias e Lesões Cavitárias. Diagnóstico visual e 

Radiográfico. Sistemas de deteção por luz, Transiluminação, Diagnóstico com laser, 
Aparelhos para medir a condutibilidade elétrica. 

Tomografia Computorizada; Tomografia Computorizada de feixe Cónico. 
Radiologia das Glândulas Salivares. 
Imagem por Ressonância Magnética. 
Interpretação radiográfica de patologias. 
Estudo imagiológico em Implantologia Oral. 
Imagiologia na Doença Periodontal. 
Imagiologia em Odontopediatria. 
Exame radiográfico como elemento de diagnóstico em Prostodontia. 
Investigação em Imagiologia geral e dentária. 
Tratamentos pulpo-dentinários: conceitos e respostas biológicas. 
Terapêuticas das alterações cromáticas dentárias. 
Resinas compostas; Composição e propriedades. 
Etiologia, diagnóstico e terapêutica da hipersensibilidade dentinária. 
Anatomia interna e radiológica dos diversos dentes. 
Abertura coronária.  
Biologia do órgão pulpodentinário e dos tecidos periapicais. 
Microbiologia das doenças pulpares. 
Patologia pulpar. 
Patologia periodontal de origem pulpar. 
Os instrumentos usados na preparação mecânica dos canais: Estandardização, Outros 

instrumentos usados em Endodontia. 
A preparação biomecânica de canais: Princípios gerais da técnica de preparação 

telescópica e corono-radicular descendente.   
Irrigação e medicação no tratamento endodôntico.  
Obturação dos canais radiculares.  
Meios de diagnóstico em Endodontia. 
Técnica radiológica na prática clínica endodôntica. Interpretação da imagem radiológica.  
Prevenção das doenças pulpares - Proteções pulpares. 



Acidentes e complicações dos tratamentos endodôntico. 
Tratamentos pulpares em dentes decíduos. 
Traumatismos dentários.  
Interrelações endoperiodontais.  
Novos métodos de tratamento em Endodontia.  
Cirurgia endodôntica.  
Reconstrução de dentes tratados endodonticamente. 
Branqueamento de dentes tratados endodonticamente. 
O ato cirúrgico em Cirurgia Oral: Preparação pré-operatória; Complicações pré-
operatórias; História clínica; Sequência clínica da consulta de Cirurgia Oral; Plano 
operatório; Cuidados gerais pós-operatórios; Reabilitação pós-operatória. 
Anatomia e anestesia local em Cirurgia Oral: Maxilar; Mandibula; Técnicas anestésicas; 
Instrumental associado. 
Assepsia médica e cirúrgica: Desinfeção e esterilização de superfícies e instrumental; 
Preparação da sala cirúrgica; Ergonomia e segurança; Meios de proteção individual, da 
equipa e do paciente. 
Identificação de Instrumental Cirúrgico: Instrumental de técnica fechada de exodontia; 
Instrumental de técnica aberta de exodontia; Instrumental diferenciado; Demonstração 
da sua utilização. 
Tipos e técnicas de incisão e descolamento em cirurgia oral: Técnica; Indicação dos 
diversos tipos de retalho. 
Noções gerais da cicatrização de feridas: Processo biológico de cicatrização; 
Encerramento da ferida cirúrgica; Tipos de encerramento; Tipos de materiais utilizados; 
Cuidados gerais; Técnicas de sutura em Cirurgia Oral. 
Terapêutica e farmacologia em Cirurgia Oral. Controlo de dor e infeção: Antissépticos; 
Antibióticos; Analgésicos, anti-inflamatórios não esteróides e esteróides. 
Patogénese das doenças periodontais. 
Epidemiologia das doenças periodontais (Classificação das doenças periodontais, 

evolução desde Workshop 1989 até 2017 World Workshop; Fatores de risco do 
hospedeiro e implicações clínicas; Biofime dentário e contribuição de bactérias 
específicas para a patogénese das doenças periodontais; Doenças 
sistémicas/doenças periodontais - plausibilidade biológica; Prevalência das doenças 
periodontais). 

Prognóstico: relação fatores de prognóstico e classificação 2017WW. 
Tratamento do paciente idoso demencial - avaliação da capacidade de cooperação do 

paciente e adaptação do tratamento. 
Protocolo de procedimento na clínica. 
Preparação do equipamento dentário respeitando a cadeia de assepsia. 
Ergonomia- postura e interação entre operador e assistente. 
Recolha de anamnese e dados clínicos e a sua inclusão na ficha clínica. 
Sondagem periodontal, destartarização mecânica e manual e polimento. 
Diagnóstico das doenças periodontais do ponto de vista clínico, radiológico, 

microbiológico, bioquímico, imunológico e genético. 
Plano de tratamento periodontal. 
Tratamento não cirúrgico. 
Princípios de instrumentação em periodontologia e controlo mecânico do biofilme. 
Terapia periodontal de suporte: como planear. 



Halitose: diagnóstico, etiopatogenia e tratamento. 
Formas de controlo químico local e sistémico da doença periodontal. 
Influência das doenças periodontais na gravidez e na doença cardio-vascular. 
Influência do tabaco no periodonto e no tratamento periodontal e cessação tabágica. 
Características clínicas da periodontite no doente diabético; Influência da doença 

periodontal na diabetes e em doentes imunodeprimidos. 
Trauma oclusal: diagnóstico e implicações clínicas. 
Avaliação do risco e determinação do prognóstico no paciente periodontal. 
Fatores de decisão de tratamento cirúrgico vs não cirúrgico. 
Princípios gerais da cirurgia periodontal; Anatomia cirúrgica; Princípios biológicos da 

cicatrização da ferida operatória; Principais técnicas cirúrgicas em periodontologia; 
Princípios gerais da regeneração periodontal; Cirurgia mucogengival. 

Diagnóstico e tratamento de defeitos ósseos. 
Diagnóstico e tratamento das lesões de furca. 
Tratamento multidisciplinar em periodontologia. 
Princípios gerais da reabilitação com implantes. 
Osteointegração e biologia dos tecidos peri-implantares. 
Etiopatogenia, diagnóstico tratamento da mucosite e periimplantite. 
Diagnóstico e tratamento não cirúrgico e cirúrgico de pacientes com patologia 

periodontal. 
Estudo do meio oral: saliva, tecidos dentários, flora oral. 
Cárie dentária: epidemiologia, etiopatogenia e prevenção; classificação; transmissão 

vertical. 
Periodontopatias e cancro oral: etiologia e caraterização clínica. 
Níveis, meios e agentes de prevenção e promoção em saúde oral.  
Desorganização da placa bacteriana: procedimentos mecânicos e/ou químicos. 
Flúor: biodisponibilidade e aporte; metabolismo; toxicidade; incorporação via 

mecanismos de ação tópicos e sistémicos; indicações e c.i; custo-benefício. 
Selantes de fissuras: objetivos; tipos, materiais; indicações e c.i; custo-benefício; 

aplicação. 
Medição da saúde/doença em MDP; Levantamentos epidemiológicos em SO. 
Índices de cárie dentária; Avaliação e estratégias em função do risco; Reveladores, 

índices e controlo de placa bacteriana. 
Dieta, nutrição e SO. 
Prevenção de trauma orofacial. 
Origem e evolução da Epidemiologia. 
Causalidade em Ciências da Saúde. 
Indicadores de saúde e de doença. 
Indicadores de estrutura, processo e resultado. 
Tipos de estudo epidemiológico, sua adequação e adaptação, vantagens e desvantagens 
Vieses e confundimento. 
Prevenção da doença. 
Enquadramento da Epidemiologia e da Bioestatística no processo de investigação. 
Elaboração de projetos de investigação. 
Infeções bacterianas (Abcessos e celulites cervico-faciais; GUNA; Osteítes e 

osteomielites; Fístulas; Mediastinites; Fasciíte necrotizante cervico-facial; 
Septicémia; Actinomicose cervico-facial; Sífilis; Tuberculose).  



Infeções virais com repercussão na área oral, doenças virais.  
Infeções fúngicas com repercussão na área oral (Candidíases: Candidíase 

pseudomembranosa aguda, Candidíase aguda atrófica (eritematosa) e candidíase 
crónica atrófica, Candidíase hiperplásica crónica, Candidíases mucocutâneas 
crónicas).  

Lesões elementares da mucosa oral (Lesões da mucosa oral produzidas por agentes 
mecânicos, físicos e químicos).  

Lesões ulcerosas da mucosa oral e estomatite aftosa recorrente (Estomatite aftosa 
recorrente; Lesões ulcerosas: quadros ulcerosos das doenças inflamatórias 
intestinais, neutropenias e eritema multiforme; Síndrome de Behçet).  

Lesões vesico-bolhosas da mucosa oral (Pênfigo vulgar; Penfigoide cicatricial; Penfigoide 
bolhoso; Dermatite herpetiforme; Doença IgA linear; Doenças vesico-bolhosas 
hereditárias: epidermólise bolhosa). 

Lesões pigmentadas da mucosa oral (Pigmentações da mucosa oral de origem melânica; 
Aumento do número de melanócitos; Pigmentações de origem exógena). 
Lesões brancas e vermelhas (Leucoplasia; Líquen plano oral; Fibrose submucosa; 

Eritroplasia; Eritroleucoplasia). 
Patologia específica da língua e dos lábios (Doenças próprias da língua; Lesões 

inflamatórias e infeciosas dos lábios; Lesões quísticas labiais de origem salivar). 
Quistos e lesões quísticas dos maxilares.  
Tumores dos maxilares (Tumores benignos e malignos da cavidade oral; Tumores 

odontogénicos dos maxilares).  
Principais doenças osteofibrosas, metabólicas e genéticas dos maxilares  
Quadros etiológicos da dor orofacial (Dores faciais odontogénicas; Cefaleias e nevralgias 

de causa ocular; Glossodinia e síndrome de ardor bucal; Cefaleias de origem 
vertebral; Cefaleias vasomotoras; Causas intracranianas; Arterite temporal).  

Patologia das glândulas salivares (Anomalias e deformidades; Lesões obstrutivas; Lesões 
infeciosas e inflamatórias; Tumores benignos e malignos das glândulas salivares). 

Epidemiologia do cancro oral (Realidade epidemiológica em Portugal e no mundo; 
Fatores de risco).  

Formas clínicas do cancro oral de acordo com a localização (Progressão tumoral do 
cancro oral; Invasão e disseminação metastática; Outras lesões malignas para além 
do carcinoma pavimento celular; Tumores malignos das glândulas salivares major e 
minor e sua especificidade).  

Terminologia usada em Prostodontia Fixa, classificações das prótese dentárias, tipos de 
próteses, indicações clínicas das restaurações usadas em Prótese Fixa. 

Preparação dentária para coroas totais:  metálicas, em cerâmica (monolítica e com infra-
estrutura reforçada) e metalocerâmica. 

Reabilitações protéticas com coroas totais: metálicas, em cerâmica e metalocerâmica. 
Indicações clínicas vantagens, desvantagens. 

Princípios das preparações dentárias. 
Restauração de dentes extensamente destruídos. Classificação tendo em vista o 

diagnóstico e o estabelecimento do plano de tratamento. Critérios para tratamento 
com/sem manutenção da vitalidade pulpar. Reconstruções de diretos e indiretos 
(construção de padrão direto e indireto). 

Restaurações provisórias: Objetivos das restaurações provisórias; Tipos de biomateriais 
mais usados (características;  propriedades, critérios de seleção terapêutica); 



Técnicas de construção de restauração provisórias (noção de contorno interno e 
externo da restauração provisória; técnicas diretas; técnicas indiretas). 

Exame clínico dos desdentados parciais tendo como objetivo a sua reabilitação com 
prótese fixa dento-suportada: Avaliação dos dentes pilares (lei de Ante -  Índice de 
Ante; percentagem do ligamento periodontal intra-ósseo; forma das raízes; 
definição de pontes extensas; casos especiais - substituição dos quatro incisivos, 
caninos, pôntico suspenso, conectores não rígidos, pilares secundários e 
intermédios); Identificação, avaliação e tratamento do espaço edêntulo 
(classificação de Siebert; implicações e soluções para minimizar o dano da perda de 
estrutura alveolar); Pônticos (classificação quanto à forma e relação com os espaços 
edêntulos; vantagens, desvantagens e indicações clínicas de cada tipo de pôntico). 

Preparação dentária de dentes extensamente destruídos: Diagnóstico; Plano de 
tratamento; Preparação dentária, reconstrução dentária com métodos diretos e 
indiretos; Construção de padrões para fundição. 

Restaurações parciais indiretas: Incrustações metálicas e em cerâmica (vantagens, 
desvantagens e indicações clínicas; principais diferenças entre os dois tipos de 
restaurações; critérios de decisão terapêutica; preparação dentária; restaurações 
provisórias); Parciais MOD metálicas e em cerâmica (vantagens, desvantagens e 
indicações clínicas; principais diferenças entre os dois tipos de restauração; critérios 
de decisão terapêutica; preparação dentária; restaurações provisórias); Facetas em 
cerâmica (vantagens, desvantagens e indicações clínicas; critérios de decisão 
terapêutica; preparação dentária; restaurações provisórias).  

Provas de infra-estrutura e consultas de controlo (Comunicação com o laboratório; 
Implicações clínicas das principais etapas laboratoriais; Compreensão da 
sistematização dos procedimentos clínicos; Exemplos de casos clínicos).  

Cimentação de coroas e pontes: Importância clínica desta etapa clínica. 
Provas de infra-estrutura e consultas de controlo. 
Cor: métodos de determinação da cor; escalas, tipo de cor. Caraterísticas anatómico-

funcionais que influenciam a determinação da cor. 
Prótese fixa implanto-suportada – casos clínicos. 
Fase laboratorial em prótese fixa. descrição dos procedimentos com realce das 

implicações clínicas; principais diferenças entre o sistema tradicional e o CAD-CAM. 
Impressões óticas. 

Retentores e sobredentaduras em prótese removível. 
A Prótese Total no âmbito da Medicina Dentária: objetivos e requisitos. 
Diagnóstico do paciente totalmente desdentado. 
As perdas dentárias e suas consequências. 
Reabilitação do paciente totalmente desdentado com prótese removível (Impressões 

preliminares e modelos de estudo; Montagem de modelos em articulador; Análise 
dos modelos de estudo; Plano de tratamento; Necessidades de tratamento pré-
protético; noções elementares sobre procedimentos, materiais e equipamentos 
necessários à construção da prótese total removível; Impressões definitivas e 
registo das relações intermaxilares; Prova de dentes (estética e total): conceitos de 
oclusão em prótese total; Consulta de colocação; Manutenção em prótese total; 
Meios auxiliares de suporte e retenção em prótese total). 

O Futuro da Prótese Total. 



Prótese Parcial Removível (Definição e objetivos; Biomecânica; Classificação dos arcos 
parcialmente desdentados; Paralelómetro; Componentes e princípios do desenho; 
Planeamento das preparações a efetuar na boca; Preparação pré-protética; 
Impressões de trabalho; Confeção do esqueleto; Prova em boca do esqueleto 
protético; Registos intermaxilares; Técnica do Modelo Alterado;  Escolha de dentes; 
prova com dentes e oclusão; Colocação da prótese; Instruções ao paciente; 
Consultas de revisão). 

Prótese Parcial Removível temporária e imediata (Rebasamento, consertos e acrescento 
de dentes. Programa prático laboratorial: Análise de modelos em paralelómetro. 
Planeamento e desenho da Prótese Parcial Removível. Moldeiras individuais. 
Técnicas laboratoriais de confeção de prótese esquelética. Preparação de nichos em 
frasaco. Consertos e rebasamentos). 

Diagnóstico do paciente parcial e totalmente desdentado (Impressões preliminares e 
modelos de estudo; Montagem de modelos em articulador; Análise dos modelos de 
estudo; Plano de tratamento; Tratamento pré-protético) 

Impressões de trabalho. 
Registo da relação intermaxilar: técnicas e materiais utilizados; Placas de registo; Registo 

com arco facial; Montagem de modelos em articulador; Escolha de dentes e prova 
com dentes. 

Oclusão em prótese removível. 
Meios auxiliares de suporte e retenção em prótese removível. 
Capacidade de adaptação e tolerância biológica. 
Conceito de oclusão ideal - princípios de Dawson. 
Conceito de oclusão funcional. 
Influência da oclusão na estabilidade ortopédica do Sistema Estomatognatico: o 

significado clinico da oclusão ideal/funcional; os tipos de intercuspidação para 
posições cêntricas: contactos de superfície; contactos ponta cuspídea-fossa; 
contactos cúspide-fossa, com tripodização e cúspide-crista marginal; contactos 
cúspide-fossa, com tripodização, dente-a- dente; os tipos de intercuspidação para 
posições excêntricas.  

Fatores determinantes do relevo oclusal:  Inclinação da guia condilar; Movimento de 
Bennett e ângulo de Bennett; Distância inter-condilar; Posicionamento do plano de 
oclusão em relação á guia condilar; Forma das curvas de compensação; Sobrepasse 
vertical e horizontal;  

O sistema estomatognático como entidade funcional (SNC; dentes e periodonto; 
maxilares; A.T.M.; músculos);  

Lesões iatrogénicas.  
A influência da anatomia e da fisiologia do Sistema Estomatognático na manutenção da 

saúde oral . 
O síndrome disfuncional neuro-mio-ocluso-articular.  
Etipatogenia das disfunções do sistema estomatognático; Conceito de etiopatogenia 

multifactorial, bio-psico-social.  Fatores predisponentes - Fatores precipitantes - 
Fatores perpectuantes. 

Diagnóstico; Anamnese; técnicas de entrevista. 
Análise funcional clínica; Posição de repouso; Mobilidade mandibular; Abertura bucal, 

ativa e passiva ‒ Laterotrusão, protusão; Desvios da abertura bucal; Palpação 
muscular extraoral e intraoral; Exame das A.T.M.: 



Inclusão de técnicas de reconhecimento do estado de adaptação; compensação; 
descompensação das estruturas do Sistema Estomatognático. Técnicas de 
manipulação ortopédica que permitem reconhecer doentes de risco disfuncional; 
Auscultação. 

Análise oclusal clínica; Observação dos contactos interoclusais nas posições de: 
intercuspidação máxima; posição de contacto muscular; relação cêntrica; 
movimentos excêntricos; Teste de resiliência; Teste de provocação.  

Análise oclusal instrumental; Tomada de impressões;  Técnica de execução de modelos 
Os articuladores; Localização do eixo de charneira; Determinação de relação 
intermaxilar; Montagem dos modelos em articulador, utilizando o arco de 
transferência, com valores médios- e com valores individuais: Exame diagnóstico 
dos modelos; Técnicas de controlo e correção de montagem; Simulação de terapia 
por meio de desgastes oclusais seletivos.  

Análise funcional instrumental: Axiografia; electromiografia.  
Técnicas de imagiologia: Exames radiográficos; Artrografia ou artrotomografia; 

Tomografia transversal ou sagital; T.A.C.; Ressonância Magnética. 
Exames complementares e interrelação com outras especialidades médicas - 

diagnóstico diferencial com outras entidades patológicas.  
Terapêutica: Tratamento temporário e preparatório goteiras ou próteses oclusais: 

Princípio de funcionamento das goteiras oclusais; indicações para execução de 
próteses goteiras de oclusão; requisitos das goteiras oclusais 
Tipos de goteiras oclusais: de relaxamento; Para correção da dimensão vertical; 
Para descompressão articular; De reposicionamento; Estabilizadora.  

Outras ações terapêuticas de carácter temporário: Correção de contactos prematuros 
grosseiros; Reconstrução de guias caninas abrasionadas; Prostodontia provisória, 
adaptação e melhoramento de próteses antigas.; Fisioterapia (massagens; 
exercícios isométricos e isotónicos; aplicação de frio/calor; electroestimulação).; 
Fármacos (anti-inflamatórios, analgésicos, sedativos, miorelaxantes; 
antidepressivos); Aconselhamento do doente; Psicoterapia; Técnicas de Bio 
feedback; Terapêutica comportamental; Acupunctura.  

Medidas terapêuticas definitivas/de carácter definitivo; Correção oclusal por 
subtracção.  

Desgastes oclusais seletivos: em cêntrica; nas lateralidades e em protusão; Correção 
oclusal por adição: Inlays, Onlays, Prótese fixa, Prostodoncia parcial removível. 

Outras medidas terapêuticas: Ortodoncia; cirurgia. 
Controlo periódico do paciente.  
Definição de Bioética.  
Os principialismos europeu e norte-americano.  
A Deontologia e o Código Deontológico.  
A relação médico-doente (O consentimento do doente e o segredo profissional).  
Os deveres dos médicos dentistas para com a comunidade.  
As relações entre médicos dentistas.   
A profissão liberal e o comércio. A comunicação e a publicidade.  
Os contratos.  
A responsabilidade disciplinar e a ação disciplinar.  
O Direito Biomédico: a proteção de dados em Saúde, a informação de saúde. 
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