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BIOLOGIA ORAL I
1. DESCRIÇÃO GERAL DA UC
Curso: Mestrado Integrado em Medicina Dentária
ECTS: 3

Ciclo: 1º

2º

3º

Não conferente de grau

Localização no Plano de Estudos: 2º Ano 1º Semestre

Características: Semestral

Anual

Obrigatória

Opcional

Horas de Trabalho: 84 Horas de Contacto: 56 (T:32 TP:-- PL:24 S:-- TC:-- E:-- OT:--)
Horário de funcionamento: Sexta-feira, 14:00 - 19:00
Horário de apoio pedagógico: Sexta-feira 9:30- 12:00 no Laboratório 2 do GIBBO, no 3º Piso

2. OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
A unidade curricular de Biologia Oral I é semestral e ministrada no 1º semestre do 2º ano da licenciatura em ciências básicas
orais integrante do Mestrado Integrado em Medicina Dentária e Licenciatura em Higiene Oral.
Esta unidade curricular tem como objectivo principal a aquisição de conhecimentos relativos ao domínio da Biologia e
Histologia aplicadas à cavidade oral e estudar as suas relações com a medicina dentária. Pretende-se que o aluno alie os
conhecimentos das disciplinas básicas já assimiladas (como a bioquímica, biologia celular, etc..) ao conhecimento da
arquitectura própria dos tecidos da cavidade oral para compreender o mecanismo concreto da homeostase da cavidade oral
em condições fisiológicas. Desta forma serão precocemente estabelecidas as bases biológicas de diversos aspectos clínicos
da Medicina Dentária e Higiene Oral.
Ao completar com sucesso a frequência da Unidade Curricular de Biologia Oral I o discente deverá ter adquirido/ sedimentado
as seguintes competências (ADEE, 2008):
Domínio III: base do conhecimento, manuseamento da informação e pensamento critico
3.1) Possuir conhecimento e compreensão das bases cientificas da Medicina Dentária, incluindo as ciências básicas relevantes
e ciências biomédicas. Deverá incluir o mecanismo de aquisição de conhecimentos, o método científico e a avaliação da
evidência científica. O médico dentista deverá ser capaz de utilizar este conhecimento para interpretar descobertas recentes
e para aplicar os benefícios relevantes na sua prática clínica.
3.2) Possuir conhecimento e compreensão sobre os princípios científicos de esterilização, desinfecção, e assépsia na
prevenção de infecção cruzada na prática clínica.
3.5) Possuir conhecimento e compreensão da relevância da doença humana na saúde oral e na prática clínica.
3.6) Possuir conhecimento e compreensão sobre o processo da doença incluindo infecção, inflamação, alterações do sistema
imunitário, degeneração, neoplasia, distúrbios metabólicos e genéticos.
3.11) Ser competente na análise regular da sua base de conhecimentos e procura de informação adicional para corrigir
deficiências na mesma.
3.14) Ser competente na avaliação das publicações de investigação nas ciências básicas e clínicas e integrar esta informação
tendo em vista a melhoria da saúde oral do doente.
3.15) Ser competente na aplicação da experiência, conhecimento científico e métodos na resolução de problemas do foro da
saúde oral.
Domínio IV: obtenção de informação
4.1) Ser competente na identificação da queixa principal de um doente e na obtenção da história da doença actual como
parte de uma história médica completa incluindo a medicação actual.

3. PRÉ-REQUISITOS (precedências)

Tipologia das horas de contacto: T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminário; TC- Trabalho de Campo; E- Estágio; OT- Orientação Tutorial
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Conhecimentos básicos de relevo: O discente deverá estar familiarizado com o conteúdo programático referente às
disciplinas de biologia celular e bioquímica. Deverá também possuir conhecimento genérico relativo à anatomia da cavidade
oral e estruturas anexas.
4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Teórico
1. Introdução da disciplina
a. Apresentação do programa teórico
b. Breve revisão dos tecidos presentes na cavidade oral
2. Tecidos epiteliais da cavidade oral
a. Organização
b. Estrutura e função
c. Principais macromoléculas constituintes
d. Complexos de ancoragem à membrana basal
e. Moléculas e complexos de adesão intra e intercelular
f. Lâmina basal
3. Tecido conjuntivo na cavidade oral
a. Organização
b. Principais macromoléculas constituintes
c. Estrutura e função
i. Colagénio
ii. Elastina
iii. Glicoproteínas
iv. Proteoglicanas e glicosaminoglicanas
4. Odontogénese
a. Fases da odontogénese
b. regulação da odontogénese
c. Regulação dos processos de diferenciação dentária
5. Tecidos constituintes do dente
a. Esmalte e amelogénese
b. Dentina e dentinogénese
c. Complexo pulpo-dentinário
6. Tecidos de suporte do dente
a. Gengiva
b. Cemento
c. Ligamento periodontal
d. Osso alveolar
7. Tecido muscular associado à cavidade oral
8. Cartilagem e ATM
a. Desenvolvimento e estrutura do tecido cartilagíneo
b. Componentes da matriz cartilagínea
c. Mineralização cartilagínea
d. Factores envolvidos na regulação da condrogénese
e. Degradação da matriz cartilagínea
f. Componentes da articulação temporo-mandibular
g. Bases moleculares da disfunção temporo-mandibular
9. Mucosa oral e língua
a. Proliferação celular e diferenciação no epitélio pavimentoso estratificado
b. Estrutura do epitélio ortoqueratinizado
c. Diferenciação da mucosa oral
Teórico-prático/ prático laboratorial
1. Introdução ao curso prático e apresentação do programa
2. Constituição histológica dos principais tecidos orais
Actividade prática de laboratório: Visualização de lâminas dos principais tecidos orais
i. Tecido epitelial
ii. Tecido conjuntivo
iii. Tecido cartilagíneo
iv. Tecido ósseo
v. Esmalte e complexo pulpo-dentinário
vi. Periodonto
vii. Tecido muscular
viii. Tecido nervoso
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3. Biologia dos tecidos mineralizados orais
a. Química dos tecidos mineralizados orais
b. Cristalografia, ultra-estrutura
c. Metabolismo fosfo-cálcico aplicada à formação e reabsorção patológica e fisiológica dos tecidos mineralizados orais
4. Alterações na formação/maturação dos tecidos dentários : bases genéticas e moleculares
5. Introdução à metodologia de pensamento crítico aplicado à Biologia Oral
6 A Medicina Dentária baseada na evidência

5. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
1. Junqueira, LC, Carneiro, J. Basic Histology: text and atlas. Ed Lange (McGraw-Hill) 13ª edição, 2013
2. Alberts, B., Johnson, A, Lewis J, Raff, M., Roberts, K., Walter,P. Molecular Biology of the Cell. Garland Science Textbooks
Eds. 5ª Edição . 2007
3. Ramos Atance, J.A., Bioquímica bucodental. Ed. sintesis. 1ª Edição. 1996
4. Garant, P. Oral Cells and Tissues. Quintessence Pub. 1ª Edição. 2003
5. Miles, P; Nuntofte B., Svensson, P. Clinical Oral Physiology.Quintessence Pub,, 1ª edição. 2004
6. Nance, A. Ten Cate’s oral histology. Elsevier Mosby, 7ª edição, 2008.
7. Scully, C. Oxford handbook of applied dental sciences. Oxford University Press. 1ª Ed. 2002
6. MÉTODOS DE ENSINO
O ensino de Biologia Oral reparte-se por 16 semanas lectivas úteis, equivalendo a cerca de 56 horas de escolaridade total.
Serão leccionadas uma aula teórica de 120 minutos e uma aula prática de 90 minutos por semana.
Aulas teóricas: As aulas teóricas são leccionadas sob a forma de aulas plenárias.. Perspectivam a matéria na generalidade. Os
pormenores devem ser obtidos nos livros, artigos e textos aconselhados. Serão elaborados sumários para cada uma das aulas.
Aulas práticas: As aula práticas da unidade curricular de Biologia Oral I poderão assumir dois formatos distintos: aula teóricoprática e aula prática de laboratório. Nas aulas teórico-práticas serão abordados temas complementares das aulas teóricas
com interesse e incidência particular em correlações clínicas básicas e temas estruturantes do saber e pensamento crítico.
Estes conceitos teóricos serão complementados com actividades práticas desenvolvidas em grupos de 5 alunos e que
consistem na discussão de questões-chave fornecidas pelos docentes, na formulação de questões de fundo e avançadas, na
busca de informação orientada utilizando os recursos electrónicos e bibliográficos da Faculdade e no treino da avaliação,
selecção e integração da informação obtida sob orientação de questões de suporte. Serão ministradas também aulas no
formato de aulas práticas de laboratório em que os alunos serão introduzidos na utilização do microscópio óptico bem como
na visualização e reconhecimento de preparações histológicas dos tecidos da cavidade oral.
7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Modalidade de avaliação: Avaliação contínua
Descrição: A – Avaliação Contínua

Avaliação por exame final

Avaliação mista

Avaliação Prática (30% da nota final)
A avaliação prática consiste na avaliação dos trabalhos, relatórios e questionários realizados durante as aulas teórico-práticas
e práticas ou subordinados a estes. Uma classificação superior a 10 valores remete o aluno para a avaliação teórica. Uma
classificação inferior a 10 corresponde à reprovação da unidade curricular. A avaliação prática tem um percentagem ponderal
de 30% na nota final.
A avaliação prática é válida até ao ano lectivo seguinte à data da sua realização
Os alunos terão de assistir ao número de aula práticas e teórico-práticas previstas de acordo com o Regulamento Pedagógico
da FMD-UL
B – Exame Final
Prova Teórica (70% da nota final)
A avaliação teórica é feita em exame final. O exame consiste numa prova de avaliação de conhecimentos sobre toda a matéria
leccionada. Este exame corresponde a 70% da nota final. Uma classificação inferior a 9,5 valores na avaliação teórica implica
reprovação na disciplina e repetição da prova.
A nota final da Unidade Curricular é obtida pela seguinte fórmula:
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(30%-avaliação prática)+(70%-avaliação teórica) sendo reprovados à unidade curricular os alunos que obtenham uma nota
final inferior a 9,5.
8. DOCENTES (assinalar o regente)
Professor Doutor António Mata - Professor catedrático (Regente)
Prof. Dr. João Silveira – Professor Auxiliar
Profª. Dra. Joana Marques- Professora Auxiliar
Mestre Andreia Luís Vieira - Assistente convidada
9. LÍNGUA(S) DE ENSINO
Português
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