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INTERVENÇÃO CLÍNICA AVANÇADA I
1. DESCRIÇÃO GERAL DA UC
Curso: Mestrado em Higiene Oral
ECTS: 10

Ciclo: 1º

2º

3º

Não conferente de grau

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

Características: Semestral

Anual

Obrigatória

Opcional

Horas de Trabalho: 280 Horas de Contacto: 64 (T:-- TP:16 PL:32 S:16 TC:-- E:-- OT:--)
Horário de funcionamento: sexta-feira das 13:30 às 17:30
Horário de apoio pedagógico: sexta-feira das 12:00 às 13:00

2. OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
No final desta unidade curricular os alunos devem ser capazes de reconhecer os conceitos mais atuais na área da Higiene Oral
e desempenhar atividades clínicas com boas práticas de biossegurança. Devem também obter conhecimentos para a
abordagem de casos clínicos de maior complexidade e conhecer as múltiplas aplicações de biomateriais na consulta de
Higiene Oral.
3. PRÉ-REQUISITOS (precedências)
Não se aplica
4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
O aprofundamento de conhecimentos para a profissão de higienista oral e a aquisição de competências necessárias para a
realização de técnicas avançadas relativas à prática clínica de higiene oral ocorre nesta unidade curricular. Contribuindo
também para o estudo detalhado da avaliação das necessidades de saúde dos indivíduos que procuram o higienista oral com
questões relacionadas com a saúde oral e também com a saúde geral obtendo assim uma visão holística da abordagem dos
pacientes.
Os conteúdos programáticos seguintes dão resposta aos objetivos formulados e proporcionam ao aluno a aquisição de
saberes e competências adequados a esta fase do processo de aprendizagem:
- Conceitos atuais em atividade clínica nas diferentes áreas da saúde oral.
- Gestão da morbilidade em saúde oral
- Gestão da biossegurança
- Diagnóstico e avaliação de casos de maior complexidade em higiene oral
- O uso de biomateriais na consulta de higiene oral
- Evolução das técnicas de controlo de biofilme oral
- Estudo de casos clínicos de higiene oral
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6. MÉTODOS DE ENSINO
Esta unidade curricular semestral é ministrada no primeiro semestre do Mestrado em Higiene Oral. As aulas correspondem
a uma exposição teórica e seminários com recurso a meios visuais e serão complementadas por demonstrações práticas com
recurso a tecnologias avançadas. As aulas práticas decorrem na clínica da Faculdade de Medicina Dentária e em Pré-clínico e
visam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

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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Em resumo, será utilizado o método expositivo e interrogativo nas sessões teóricas. O método demonstrativo, interrogativo
e ativo nas sessões de práticas laboratoriais.
7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Modalidade de avaliação: Avaliação contínua
Avaliação por exame final
Avaliação mista
Descrição:
AVALIAÇÃO PRÁTICA (AP) = 100% execução de atividades de clínicas
AVALIAÇÃO FINAL = 60% ATP + 40% AP
O aluno para obter aprovação tem de ter NOTA FINAL ≥ 10 valores. Não podendo ser negativa em nenhuma das componentes
teórica e prática.
A aprovação na disciplina de Intervenção Clínica Avançada I é obrigatória para transitar para a Intervenção Clínica Avançada
II.
No caso de o aluno reprovar na componente teórica, o aluno terá acesso à época de exames onde terá hipótese de
aprovação através de exame teórico. No caso de nota negativa na componente prática ou em ambas as componentes,
o aluno reprovará sem acesso a exame.
8. DOCENTES (assinalar o regente)
Victor Abreu Assunção
9. LÍNGUA(S) DE ENSINO
Português e Inglês
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