
 
 
 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO ESPECÍFICO DO  
GRAU DE MESTRE EM MEDICINA DENTÁRIA  

  
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. 
Dentisteria Operatória: conceito, história e evolução. 
Cariologia: dinâmica do processo carioso, critérios de diagnóstico de cárie. Sistema 

Internacional de Classificação de cárie – ICDAS- conceito e aplicação em exemplos 
práticos. 

Complexo dentina-polpa: constituintes essenciais, mecanismo da reação a  estímulos 
externos. 

Alterações dentárias não produzidas por cárie: Lesões provocadas por desgaste e  
traumatismos dentários. 

Diagnóstico e Exame Clínico em Dentisteria Operatória. 
Dentisteria Operatória Adesiva: Conceito de adesão, adesão ao esmalte, adesão à 

dentina, adesão simultânea ao esmalte e à dentina. 
Resinas compostas: constituição, propriedades, vantagens e desvantagens, indicações 

clínicas; Polimerização das resinas compostas; Sistemas e equipamentos de 
polimerização. 

Hipersensibilidade Dentária: Conceito, factores predisponentes, prevenção e 
tratamento 

Dentisteria Minimamente Invasiva: Conceito, técnicas, indicações clínicas, vantagens e 
desvantagens. 

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. 
Definição e conceito de Endodontia; Breve história da Endodontia 

Biologia da polpa e região periapical, (Histologia da polpa dentária, Fisiologia do 
complexo pulpo-dentinário, Defesa pulpar). 

Estudo da cavidade pulpar. (Métodos de estudo da cavidade pulpar; Estudo radiológico 
da cavidade pulpar; Morfologia da cavidade pulpar; Variações resultantes da idade 
e da agressão; Campo de atuação do endodontista – limite C.D.C.; A cavidade pulpar 
nos diversos tipos de dentes). 

Microbiologia em Endodontia (Bactérias associadas a infeções endodônticas – 
terminologia; População microbiana normal da cavidade oral; Principais doenças: 
cárie e doença periodontal; Principais vias de atingimento da polpa pelas bactérias; 
Bacteriemia e infecção focal: Hunter, Billings/Rosenow; Fish; Manifestações à 
distância de focos de irritação buco-dentária: disseminação de microrganismos; 
Bacteriemias/procedimentos dentários; Profilaxia da Endocardite infeciosa). 

Tratamento endodôntico radical – T.E.R. (Indicações e contra-indicações; Instrumentos 
e esterilização; Biopulpectomia e necropulpectomia; Fases do T.E.R.; Preparação 
prévia da cavidade oral; Anestesia; Acesso endodôntico (cavidade de acessso); 
Isolamento; Cateterismo –biopulpectomias; Inicio do esvaziamento do conteúdo 
necrótico dos canais – necropulpectomias; Odontometria; Pulpectomia – 
biopulpetcomias; Inicio do esvaziamento dos milímetros apicais – 
necropulpectomias; Preparação biomecânica dos canais Instrumentação manual e 
mecanizada; Desinfecção dos canais – necropulpectomias; Obturação dos canais; 
Avaliação posterior do tratamento; Técnica do T.E.R. em dentes com rizogénese 
incompleta; Apexificação; Apexogénese). 

Etiopatogenia das lesões pulpares (Lesões pulpares não iatrogénicas; Lesões pulpares 
iatrogénicas; Patologia pulpar; Noção de normalidade pulpar; Clinica e histológica; 
Sintomatologia pré-inflamatória; Hipersensibilidade dentária; Lesões inflamatórias 



da polpa; Lesões reversíveis; Lesões em fase de transição; Lesões irreversíveis; 
Necrose e gangrena da polpa; Alterações degenerativas da polpa; Microbiologia em 
Endodontia e assepsia na prática clínica; Papel das bactérias nos problemas 
endodônticos; Bactérias associadas à cárie; Reação da polpa aos irritantes; 
Colonização da polpa pelas bactérias – seleção microbiana; Microrganismos nos 
canais radiculares: predomínio e importância das bactérias anaeróbias nas infeções 
endodônticas (Sundqvist); nova taxonomia; Relações inter-bacterianas – 
sinergismo/antagonismo; Fungos orais na polpa necrosada; Infeção primária dos 
canais radiculares e infeção pós-tratamento (retratamento); Infeção extra-
radicular). 

Assepsia e anti-sépsia em Endodontia (Esterilização e desinfeção; Precaução Universal; 
Conceito de aerosol dentário e biofilme bacteriano; Técnicas de barreiras). 

Patologia pariapical (Classificação e noção do carácter evolutivo das lesões; Periodontite 
apical; Abcesso apical agudo - A.A.A.; Abcesso "Phoenix"; Osteíte condensante; 
Abcesso apical crónico - A.A.C.; Periodontite apical crónica - "granuloma"; Quisto 
apical; Plano de tratamento; Avaliação posterior do tratamento. 

Diagnóstico das lesões pulpares e periapicais (História clínica; Exame objetivo; Exame 
radiológico; Testes de sensibilidade pulpar). 

Tratamentos conservadores da polpa (Breves noções sobre a proteção indireta da polpa; 
Recobrimento direto da polpa; Pulpotomia – Apexogénese) . 

Lesões traumáticas dos dentes (Classificação da O.M.S.; Tratamento pulpar).  
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. 
Instrumental e ergonomia e técnicas cirúrgicas base.  
Cirurgia pré-protética. 
Dentes inclusos. 
Urgências cirúrgicas.  
Infeções orofaciais. 
Malformações congénitas.  
Cirurgia ortognática.  
Cancro oral e tumores benignos.  



Distúrbios da ATM. 
Preservação alveolar. 
Princípios da anestesia loco-regional.  
Indicações e contra-indicações da extração dentária.  
Técnicas de extração simples e complicadas de dentes mono e pluri-radiculares. 
Indicações e contra-indicações e técnica cirúrgica da extração de terceiros molares 

inclusos. 
Gestão de complicações cirúrgicas comuns intra e pós-operatórias.  
Compatibilização da condição sistémica do doente. 
Abordagem de situações de emergência e urgência na consulta de Cirurgia Oral. 
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. 
Diagnóstico e Diagnóstico diferencial das doenças Periodontais. 
Planeamento do tratamento e prognóstico das patologias periodontais. 
Tratamento não cirúrgico das doenças Periodontais Fase higiénica (destartarização, 

Curetagem , raspagem e alisamento radicular-RAR). 
Análise de risco periodontal. 
Introdução ao Planeamento do Tratamento cirúrgico Ressectivo Periodontal: RAR e 

Curetagem Cirúrgica. 
Alongamento Coronário. 
Frenectomias e Frenotomias. 
Gengivotomias e Gengivectomias.  
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).  

Introdução ao estudo da patologia oral  
Exame físico geral e da face. 
Propedêutica exploratória da cavidade oral. 
Semiótica laboratorial. 
Meios auxiliares de diagnóstico usados em Medicina Oral. 
Classificação clínica das lesões dos tecidos moles da cavidade oral. 
Biópsia - princípios e técnica. 
Malformações orais e maxilofaciais. 
Agressões físicas e químicas. 
Doenças bacterianas. 
Patologia infeciosa nos tecidos duros. 
Doenças fúngicas e parasitárias. 
Doenças víricas. 
Doenças imunológicas e alérgicas. 
Doenças inflamatórias e granulomatosas da mucosa oral. 
Lesões do Tecido Epitelial. 
Tumores de origem epitelial. 
Lesões potencialmente malignas. 



Cancro Oral. 
Doenças causadas pelo Sistema Imunológico. 
Neoplasias do Sistema Imunológico. 
Doenças Inflamatórias das Glândulas Salivares. 
Tumores das Glândulas Salivares. 
Patologia Óssea dos Maxilares. 
Doenças Sistémicas que afetam os ossos da face. 
Dor e Nevralgia Orofacial. 
Manifestações Orais de doenças sistémicas. 
Cuidados a ter em pacientes medicamente comprometidos. 
Patologia do lábio. 
Discussão de casos clínicos da patologia do lábio. 
Patologia da Mucosa Jugal. 
Discussão de casos clínicos da patologia da mucosa jugal. 
Patologia da língua e pavimento da boca. 
Discussão de casos clínicos da língua e pavimento da boca. 
Patologia das glândulas salivares. 
Discussão de casos clínicos da patologia das glândulas salivares. 
Patologia dos ossos maxilares. 
Discussão de casos clínicos dos ossos maxilares. 
Patologia da gengiva. 
Discussão de casos clínicos da patologia da gengiva. 
Patologia do palato. 
Discussão de casos clínicos da patologia do palato. 
Abordagem de doentes medicamente comprometidos. 
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. 
Introdução à Prostodontia Fixa. 
Divisão da Prótese, princípios mecânicos, biológicos e estéticos.  
Articuladores, história clínica. 
Diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico.  
Outros meios auxiliares de diagnóstico (enceramento diagnóstico, fotografia digital...).  
Preparação das cavidades com finalidade protética.  
Coroas de revestimento total e Coroas parciais.  
Pontes Fixas. 
Restaurações metálicas fundidas. 
Impressões definitivas, moldeira individual e modelos em Prostodontia Fixa.  
Falso coto. 
Prótese provisória. 
Inlays e facetas.  
Prótese fixa adesiva. 
Prótese Fixa sobre implantes. 
Recuperação de pilares em Prostodontia fixa.   
Digitalização e desempenho na aquisição das imagens tridimensionais.  
Urgências em Prótese fixa.  
CAD/CAM. 
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. 
Definição e objectivos de Prótese Parcial Removível (PPR). 
Classificação da desdentação parcial. 
Biomecânica das próteses parciais removíveis. 
Componentes de uma prótese parcial removível: conector maior e menor, nichos e 

apoios oclusais, retentores directos e indirectos. 
Princípios do desenho de uma prótese parcial removível. 
Paralelómetro. 
Diagnóstico e plano de tratamento 
Preparação pré-protética. 
Materiais de impressão e procedimentos para PPR. 
Confecção do esqueleto de uma PPR e prova em boca. 
Registos intermaxilares. Oclusão em PPR. 
Escolha de dentes e prova com dentes. 
Colocação da prótese terminada, ajustes e instruções ao paciente. 
Consultas de controlo. 
Rebasamentos, consertos e acrescento de dentes. 
Prótese parcial removível imediata. 



Necessidades de reabilitação com prótese total 
Factores que influenciam o resultados do tratamento protético 
Transição da dentição natural para dentição artificial 
Estabilidade das próteses totais 
Relações inter-maxilares – considerações teóricas 
Avaliação do Paciente. 
Preparação intra-oral 
Impressões. 
Registo das relações inter-maxilares 
Prova de dentes 
Ajustes das próteses totais 
Procedimentos de controlo 
Alguns problemas clínicos e soluções 
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.  
Revisão Anatomo-Fisiológica Do Complexo Cranio-Cervico-Mandibular. 
Articulação Temporomandibular. 
Fisiopatologia Oclusal. 
Relações Intermaxilares. 
Cinemática Mandibular. 
Mastigação E Deglutição. 
Parafunções E Distúrbios Do Sono. 
DTM: Epidemiologia E Etiologia; Origem Muscular; Interf. Do Disco; Inflamatórios. 
Exame Clínico - Análise Muscular, Articular E Oclusal. 
Terapêutica dos distúrbios temporomandibulares: Medicina física e reabilitação; 

Farmacologia; Aparelhos inter-oclusais; Equilíbrio oclusal; RDC/TMD  
Montagem de modelos em articulador semi-ajustável. 

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. 
Embriologia, anatomia, histologia e fisiologia dos dentes, maxilares e estruturas anexas. 
Desenvolvimento dos maxilares, da dentição e da oclusão. 
Etiologia, Diagnóstico e Plano de Tratamento em crianças e adolescentes. 
Defeito estruturais do esmalte e dentina. 
Traumatismos dentários em dentição decídua e dentição permanente jovem. 
Cirurgia oral em Odontopediatria. 
Doença periodontal na criança e adolescente.  
Patologia oral tumores e quistos dos dentes maxilares e estruturas anexas em 

Odontopediatria. 
Prevenção em Odontopediatria. 
Ortodontia preventiva e intercetiva em dentição decídua e dentição mista. 
Emergências médicas em Odontopediatria. 
Saúde materno-infantil. 
Abuso e negligência.  
Bases biológicas da terapêutica Ortodôntica. 
Triagem Ortodôntica. 
Tratamento Ortodôntico para problemas em dentição primária. 
Tratamento Ortodôntico em dentição mista. 
Tratamento Ortodôntico em adolescentes sem problemas esqueléticos. 
Tratamento Ortodôntico em adolescentes com problemas esqueléticos. 
Efeitos esqueléticos das forças ortodônticas. 
Princípios mecânicos do controlo das forças Ortodônticas. 
Tratamento Ortodôntico-Cirúrgico-Ortognático. 
A Organização médico-legal.  
A mordida; Técnicas de análise e descrição. 
A autópsia médico-legal; Sinais de morte; Técnica de autópsia bucal. 
A Identificação; Desastres de massa. 
A estimativa da idade; Métodos e faixas etárias; A interpretação do resultado. 
Avaliação do dano corporal, em civil, em penal, em trabalho. 
O consentimento informado na prática clínica. 
A genética e biologia forense; Genotipagem; Polimorfismos. 
O papel do médico dentista nas situações particulares de agressão a menores, maus 

tratos e violações. 
A fotografia forense versus clínica; Radiação visível, radiação ultravioleta e 

infravermelhos. 
 O valor pericial. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
AAPD - American Association of Pediatric Dentistry. Oral Health Policies & 

Recommendations (Clinical Practice Guidelines) The Reference Manual of Pediatric 
Dentistry 2019-2020. 

American Dental Association (ADA). Guidelines for the use of sedation and general 
anesthesia by dentists. Disponível em American Dental Association 
http://www.ada.org.  

Andreasen JO, Andreasen FM. Essentials of Traumatic Injuries to the Teeth. A Step-by-
Step Treatment Guide, 2nd ed.:Copenhaga, DK: Munksgaard; 2010. 

Anthony J.F. Griffiths; Jeffrey H.Miller; M. Gelbart; William Gelbart. Modern Genetic 
Analysis.  2nd ed.New York: W.H. Freeman & Co.;2002. 

Anthony J.F. Griffiths; Susan R. Wessler; Richard C. Lewontin; Sean B. Carroll. 
Introduction to Genetics Analysis.  9th ed. New York: W.H. Freeman & Co.; 2008. 

Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillips’ Science of Dental Materials. 12th ed.: St. Louis, 
Missouri, USA: Elsevier Science; 2013. 

Archangelo et al. Influence of buccal cusp reduction on use porcelain laminate veneers 
in premolars. A compartive study using 3D finite element analysis.  Journal of 
prosthodontic research. 2011: 55: 221-227. 

Baratieri. Odontologia Restauradora - Fundamentos e Possibilidades. 2ª edição: Editora 
Santos; 2015. 

Barrett K. Ganong´s Review of Medical Physiology. 23rd ed.: McGraw-Hill Medical; 2009.  
Barroso H, Meliço-Silvestre A, Taveira N. Microbiologia Médica. 1ª ed.: Lidel; 2014. 
Barszczewska-Rybarek IM. A guide through the dental dimethacrylate polymer network 

structural characterization and interpretation of physico-mechanical properties. 
Materials (Basel). 2019 Dec 5;12(24). pii: E4057. doi: 10.3390/ma12244057. 

Barszczewska-Rybarek IM. Characterization of urethane-dimethacrylate derivatives as 
alternative monomers for the restorative composite matrix. Dent Mater. 2014 
Dec;30(12):1336-44. doi: 10.1016/j.dental.2014.09.008.  

Basker RM, Davenport JC, Thomason JM. Prosthetic treatment of the edentulous 
patient. John Wiley & Sons; 2011.  

Benjamin Lewin, Jones and Bartlett Publishers. Genes IX. 2008. 
Berg JM, Tymoczko JL, Gatto GJ, Stryer L. Biochemistry. 8th ed.: New York, WH Freeman 

& Company; 2015. 
Bergenholtz G, Horsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of endodontology. Oxford : 

Blackwell Munksgaard; 2003.  
Berman L, Hargreaves K. Cohen´s Pathway´s of the pulp. Elsevier; 2015. 
Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T. Basic Epidemiology. 2nd ed. Geneva: World Health 

Organization; 2006. 
Brunton L, Hilal-Dandan R, Knollmann B, editors. Goodman and Gilman’s: The 

Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th ed.: McGraw-Hill; 2017. 



Buhre. European Society of Anaesthesiology Task Force on Nitrous Oxide: a narrative 
review of its role in clinical practice. British Journal of Anaesthesia, 2019: 122: 587-
604.  

Bumann & Lotzmann. Diagnóstico funcional Y principios terapéuticos en odontologia; , 
Masson; 2000. 

Canadian Advisory Board on Dentin Hypersensitivity. Consensus-based 
recommendations for the diagnosis and management of dentin hypersensitivity. J 
Can Dent Assoc. 2003;69:221–6. 

Carr AB, Brown DT. McCracken's Removable Partial Prosthodontics. Elsevier Health 
Sciences; 2015. 

Caton J, Armitage G, Berglundh T, Chapple I, Jepsen S, et al.  A new classification scheme 
for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key 
changes from the 1999 classification.  J Clin Periodontol. 2018;45:45(Suppl 20);S1–
S8. 

Cidreira Boaro LC, Pereira Lopes D, de Souza ASC, Lie Nakano E, Ayala Perez MD, Pfeifer 
CS, Gonçalves F. Clinical performance and chemical-physical properties of bulk fill 
composites resin -a systematic review and meta-analysis. Dent Mater. 2019 
Oct;35(10):e249-e264. doi: 10.1016/j.dental.2019.07.007.  

Cohen S, Hargreaves K. Pathways of the pulp, 10ª ed.: St. Louis, MO, USA: Mosby; 2009. 
Corte-Real A, Vieira DN. Identificação em Medicina Dentária Forense. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015.  
Cuenca Sala E, Garcia PB. Odontología Preventiva Y Comunitária. 4ª ed: Barcelona: 

Masson; 2013. 
Damjanov WB. Pathophysiology. 1st ed.: Saunders Co; 2008. 
Davari A, Ataei E, Assarzadeh H. Dentin hypersensitivity: etiology, diagnosis and 

treatment; a literature review. J Dent. 2013;14:136–45. 
Dean. McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent, 10th ed.: Mosby; 

2016. 
Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 8th ed.: New York, John 

Wiley & Sons Inc; 2019. 
Direção Geral da Saúde.Norma 015/2013 (consentimento informado, esclarecido e livre 

dado por escrito). https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-
normativas/norma-n-0152013-de-03102013-pdf.aspx. 

Dowd FJ, Johnson B, Mariotti A, editors. Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 
7th ed.: Elsevier; 2016. 

EAPD - European Association of Pediaric dentistry - Policies and Guidelines. 
Elizabeth Reis, Rosa Andrade, Teresa Calapez e Paulo Melo. Estatística Aplicada - Vol. 1. 

6ª Edição: Ed. Sílabo; 2015. 
Ender A, Attin T, Mehl A. In vivo precision of conventional and digital methods of 

obtaining complete-arch dental impressions. J Prosthet Dent. 2016;115(3):313–20.  
Escoda, Cosme, Aytés, Leonardo Berini. Tratado de Cirurgía Bucal 2ª edição: Ergón; 

2015.  
Ewerton Conceição Nocchi. Dentística - Saúde e Estética. 3ª edição: Ed. Quintessence; 

2018. 
Faghihian R, Shirani M, Tarrahi MJ, Zakizade M. Efficacy of the resin infiltration 

technique in preventing initial caries progression: A systematic review and meta-
analysis. Pediatr Dent. 2019 Mar 15;41(2):88-94. 



Favaro Zeola L, Soares PV, Cunha-Cruz J. Prevalence of dentin hypersensitivity: 
Systematic review and meta-analysis. J Dent. 2019;81:1–6. 

FDI- Federação Dentária Mundial. Manual de Ética Dental 2. 
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/resources/fdi_dental_e
thics_manual_2-es.pdf. 

Fejerskov O, Kidd E. Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management. Oxford: 
Blackwell Munksgaard; 2008. 

Fernando Regateiro. Manual de Genética Médica. Imprensa da Universidade de 
Coimbra; 2007. 

Garcia RR. Odontología Preventiva y Comunitaria. Tomos I y II. Madrid: Ed. Avances; 
2002. 

Gay Escoda, Berini Aytés L. Tratado de Cirugía Bucal. Tomo I. Ergon; 2004. 
Gilda Cunha, M.ª do Rosário Martins Ricardo Sousa, Filipa Ferraz de Oliveira. Estatística 

Aplicada às Ciências e Tecnologias da Saúde, Ed. Lidel; 2007. 
Gillam DG. Management of dentin hypersensitivity. Curr Oral Heal Reports. 2015;2:87–

94. 
Gillian Pocock and Christopher D. Richards. Human Physiology. The Basis of Medicine. 

3rd ed.: Oxford Core Texts; 2006.  
Gonçalves C, Bairos V. Histologia Texto e Imagens, Histologia, Histogénese e 

Organogénese, 4ª ed.: Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra; 2014. 
Gordis L. Epidemiology. Philadelphia: Elsevier; 2014. 
Gorelick et al. Incidence of white spot formation after bonding and banding. Am J 

Orthod. 1982;81(2): 93-98. 
Guimarães S, Moura D, Soares da Silva P, editors. Terapêutica Medicamentosa e suas 

Bases Farmacológicas, 6th ed.: Porto Editora; 2014. 
Hall J. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.  13th ed.: Elsevier; 2015. 
Hartl, Daniel L; Jones, Elizabeth W.Genetics: Analysis of Genes and Genomes. 6th ed.: 

Jones & Bartlett Pub; 2005. 
Hausman R, Cooper G. The Cell. Oxford University Press inc; 2018. 
Hirata. Shortcuts in Esthetic Dentistry. 1st ed.: Quintessence Pub; 2017. 
Hupp, J. et al. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th ed.: Mosby Year Book 

Inc. 2014. 
Jorde, Carey, Basmshad, White. Medical Genetics, 4th ed.:Mosby; 2006. 
Julien KC et al. Prevalence of white spot lesion formation during orthodontic treatment. 

Angle Orthod. 2013;83:641-647. 
Junqueira LC, Carneiro J. Histologia Básica: texto e Atlas. 13ª ed.: Guanabara Koogan; 

2017. 
Kayser FH, Bienz KA, Eckert J, Zinkernagel RM. Medical Microbiology. 10th ed.: Stuttgart: 

Thieme; 2004. 
Kidd E.A.M., Smith B.G.N. Watson T.F. Pickard’s Manual of Operative Dentistry. 8th ed.: 

Oxford University Press; 2006. 
Kierszenbaum AL, Tres L. Histology and Cell Biology: An introduction to Pathology. 3rd 

ed.: Philadelphia: Elsevier; 2011. 
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. 
Lautrou A. Anatomie Dentaire. Elsevier-Masson; 2006. 



Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro de 2005. Informação genética pessoal e informação de 
saúde. 

Li X, Pedano MS, Camargo B, Hauben E, De Vleeschauwer S, Chen Z, De Munck J, 
Vandamme K, Van Landuyt K, Van Meerbeek B. Experimental tricalcium silicate 
cement induces reparative dentinogenesis. Dent Mater. 2018 Sep;34(9):1410-1423. 
doi: 10.1016/j.dental.2018.06.016.  

Liébana Urena J. Microbiologia Oral. 2ª ed.: México: McGraw-Hill Interameriacana; 
2014. 

Limberg M R, Lamps L W, et al., Diagnostic Pathology - Normal Histology. 2nd ed.: 
Elsevier; 2018. 

Lindhe,  Lang. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6th ed.: Wiley-Blackwell; 
2015.  

Malamed, S. Manual de Anestesia Local. 6ª edição: Elsevier, 2013.  
Malamed. Handbook of Local Anesthesia. 7th ed.: C.V. Mosby; 2019. 
Malamed. Medical emergencies in the dental office. 7th ed.: C.V. Mosby; 2015. 
Mantzourani M, Sharma D. Dentine sensitivity: Past, present and future. J Dent. 

2013;41:S3–S17. 
Marôco. Análise Estatística com o SPSS Statistics, 7ª Edição: Ed. Report Number; 2018.  
Martignoni M., Schneeberger Precision Fixed Prosthodontics. Clinical and Laboratory 

Aspects.London, Quintessance 1990. 
Marto CM, Paula AB, Nunes T, Pimenta M, Abrantes AM, Pires AS, Laranjo M, Coelho A, 

Donato H, Botelho MF, Ferreira MM, Carrilho E. Evaluation of the efficacy of dentin 
hypersensitivity treatments—A systematic review and follow-up analysis. J Oral 
Rehabil. 2019;46:952–990. 

Mathewson and Primosh. Fundamentals of Pediatric Dentistry. 3rd ed.:Chicago: 
Quintessence Publishing Co., Inc; 1995. 

McGivney, Glen P. McCracken.s removable partial prosthodontics. Elsevier; 2017. 
McLaughin RP, Bennett JC, Trevisi HJ. Systemized Orthodontic Treatment Mechanics. 

London: Harcourt Publishing Ltd; 2001. 
McNeill C. Science and Practice of Occlusion. Quintessence Publishing Co; 1997. 
McPhee SJ, Ganong WF. Pathophysiology of Disease. 8th ed.: McGraw-Hill; 2019. 
Miloro M, Larsen P, Ghali GE, Waite P. Peterson´s principles of oral and maxillofacial 

surgery. London: Elsevier/B. C. Decker; 2003. 
Mondelli J et al. Procedimentos Pré-Clínicos. (SP): Editorial Premier; 1998. 
Murphy K, Weaver C. Janeway's Immunobiology. Garland Science; 2016. 
Murray PR. Medical Microbiology. 8th ed.: Philadelphia: Elsevier; 2016. 
Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry. 7th ed.: New York, WH 

Freeman & Company; 2017. 
Netter, F.H., Atlas of human anatomy, 532 p. of plates. 5th ed.: Philadelphia: 

Saunders/Elsevier; 2011. 
Netter, F.H., Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry, 2ª ed.: Elsevier Health 

Sciences; 2006. 
Neville, Damm, Allen, Bouquot.Oral and maxillofacial pathology. 5th ed.: Saunders; 

2009. 
Newman MG, Carranza FA. Newman and Carranza's Clinical Periodontology. 13th ed.: 

Saunders; 2018. 



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

Nowak, Christensen, Mabry, Townsend, Wells: Pediatric Dentistry: Infancy through 
Adolescence. 6th ed.: Saunders; 2019. 

Nyvad B, Baelum V. Criteria for caries lesion activity and severity assessment: A validated 
approach for clinical management and research. Caries Res 2018;52:397–405. 
https://doi.org/10.1159/000480522. 

O’Toole S, Bartlett D. The relationship between dentine hypersensitivity, dietary acid 
intake and erosive tooth wear. J Dent. 2017;67:84–87. 

Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 8th ed. St. 
Louis. Elsevier. 2019. 

Okeson JP. Orofacial pain. Quintessence Publishing Co; 1996. 
Ordem dos Médicos Dentistas. Código Deontológico. 

https://www.omd.pt/deontologia/codigo-deontologico/. 
Palacios H, Bell K. Magnetic resonance of the temporomandibular joint. Thieme; 1993.  
Pasler F. Radiology - Color Atlas of Dental Medicine. Thieme; 1993. 
Paula A, Carrilho E, Laranjo M, Abrantes AM, Casalta-Lopes J, Botelho MF, Marto CM, 

Ferreira MM. Direct Pulp Capping: Which is the Most Effective Biomaterial? 
Retrospective Clinical Study. Materials. 2019 Oct 16;12(20). pii: E3382. doi: 
10.3390/ma12203382. 

Paula AB, Fernandes AR, Coelho AS, Marto CM, Ferreira MM, Caramelo F, do Vale F, 
Carrilho E. Therapies for white spot lesions-A systematic review. J Evid Based Dent 
Pract. 2017 Mar;17(1):23-38. doi: 10.1016/j.jebdp.2016.10.003. 

Paula AB, Laranjo M, Marto CM, Abrantes AM, Lopes JC, Gonçalves AC, Ribeiro AS, 
Ferreira MM, Botelho MF, Carrilho E. Biodentine™ boosts, WhiteProRoot®MTA 
increases and Life® suppresses odontoblast activity. Materials. 2019; 12, 1184. 
doi:10.3390/ma12071184.  

Paula AB, Laranjo M, Marto CM, Paulo S, Abrantes AM, Fernandes B, Casalta-Lopes J, 
Ferreira MM, Botelho MF, Carrilho E. Evaluation of dentinogenesis inducer 
biomaterials: an in vivo study. J Appl Oral Sci. 2019 Nov 28;28:e20190023. doi: 
10.1590/1678-7757-2019-0023.  

Paula AB, Laranjo M, Marto CM, Paulo S, Abrantes AM, Lopes JC, Ferreira MM, Botelho 
MF, Carrilho E. Direct pulp capping: What is the most effective therapy? — 
Systematic Review and MetaAnalysis. Journal of Evidence Based Dental Practice. 
2018; 18(4),298-314. doi: 10.1016/j.jebdp.2018.02.002. 

Pegoraro LF et al. Prótese Fixa. Artes Médicas: EAP-APCD. Volume 7. 1aEd. – 2a 
reimpressão Brasil: 2000; cap.6. 

Pereira AC. Odontologia em saúde colectiva – planejando acções e promovendo saúde. 
Artmed Editora; 2003. 

Pertes RA & Gross SG. Temporomandibular disorders and orofacialpain. Quintessence 
Publishing Co; 1995. 

Pina, J.A.E., Anatomia Humana da Locomoção. 4ª ed.: LIDEL; 2010.  
Pina, J.A.E., Anatomia Humana da Relação. 4ª ed.: LIDEL; 2010. 
Pina, J.A.E., Anatomia Humana do Coração e Vasos. 2ª ed.: LIDEL; 2010. 
Pina, J.A.E., Anatomia Humana dos Órgãos. 2ª ed.: LIDEL; 2010. 
Pine C. Community Oral Health. Oxford: Ed. Wright; 1998. 
Principles of Biomedical Ethics. https://www.utcomchatt.org/docs/biomedethics.pdf 



Proffit W, Fields H. Contemporary Orthodontics. 5th ed. Mosby; 2012. 
Regezi, Sciubba and Jordan. Oral pathology, clinical pathologic correlations. 5th ed.:  

Saunders; 2008. 
Richi Lewis. Human Genetics: Concepts and Aplications. 7th ed.:McGraw-Hill; 2007. 
Ritter J, Flower R, Henderson G, Loke Y, MacEwan D, Rang HP, editors. Rang & Dale's 

Pharmacology. 9th ed.: Elsevier; 2019. 
Roberts K, Alberts B, Morgan D, Raff M, Lewis J, Walter P, Johnson A. Molecular Biology 

of The Cell. WW Norton & co; 2014. 
Rosenbloom RG, Tinanoff N. Salivary Streptococcus mutans levels in patients before, 

during, and after orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
1991;100:35-37. 

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. 5th ed.: Mosby; 
2016.  

Rouvière. Anatomía 4 vol. Elsevier; 2012. 
Sadler TW. Langman - Embriologia Médica. 13ª Edição: Guanabara Koogan; 2016. 
Sakaguchi R, Powers JM, Craig’s Restorative Dental Materials. 13th ed.: Philadelphia, PA, 

USA: Elsevier-Mosby; 2012. 
Sapp, eversole and wysocki. Contemporary oral and maxillofacial pathology. 2nd ed.: 

Elsevier; 2004. 
Schneider TR, Hakami-Tafreshi R, Tomasino-Perez A, Tayebi L, Lobner D. Effects of dental 

composite resin monomers on dental pulp cells. Dent Mater J. 2019 Jul 
31;38(4):579-583. doi: 10.4012/dmj.2018-163.  

Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH. Larsen’s Human Embryology. 4th 
ed. Philadelphia: Elsevier; 2008. 

Senn D, Weems R. Manual of Forensic Odontology. 5th Ed. ASFO; 2013. 
Serafim Guimarães, Daniel Moura, Patrício Soares da Silva; “Terapêutica 

medicamentosa e suas bases farmacológicas”, Porto Editora; 2013. 
Shillingburg HT, et al. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4th ed.: Quintessence 

Publishing Co; 2012. 
Silbernagl S, Lang F. Color Atlas of Pathoohysiology. 6th ed.:Thieme; 2008. 
Silverthorn. Human Physiology: an integrated approach. Global Edition: Pearson 

Education Limited; 2015. 
Sivapathasundharam. Shafer’s textbook of oral pathology. 6th ed.: Elsevier; 2009. 
Sobotta, J., et al., Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, 

abdomen, pelvis, lower limb. 15th English ed.: Mü̈nchen: Elsevier/Urban & Fischer; 
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