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Objetivos / Competências
Saber ler e escrever uma fórmula dentária. Compreender o sistema de numeração de Triadan modificado.
Utilizar fichas dentárias para identificação de patologias da cavidade oral.
Identificar as principais patologias da cavidade oral e dentárias nos animais de companhia.
Efetuar triagem e avaliar uma urgência em casos de traumatologia orofacial e emergências odontológicas.
Conhecer como principais técnicas cirúrgicas e de dentisteria. Ser capaz de auxiliar na realização do exame oral, métodos de
contenção e de observação; de posicionar o animal para exames radiológicos da boca, dentes e tecidos ósseos e de realizar
técnicas de análises complementares à cavidade oral. Efetuar a manutenção do equipamento e materiais, de acordo com as
normas de bom funcionamento e segurança.
Ser capaz de realizar e interpretar alguns dos métodos e técnicas de resolução e conhecer os instrumentos cirúrgicos e de
dentisteria utilizados. Ser capaz de efetuar o correto acompanhamento pósoperatório.

Conteúdos programáticos resumidos
TEÓRICOS
Particularidades e especificidades da boca, dentes e língua
Principais patologias da cavidade oral
Neoplasias do trato digestivo superior.
Doença periodontal.
Principais metodologias de prevenção da saúde oral nas diferentes espécies animais.
Comunicação com o proprietário.

PRÁTICOS
Aplicação de metodologias de prevenção da saúde oral nas diferentes espécies animais.
Análises complementares à cavidade oral.
Técnicas de resolução e material utilizado em Ortodontia.

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
Esta unidade curricular disporá de aulas teóricas expositivas, compilação de bibliografia e aulas práticas,
em contexto real de trabalho.
A avaliação dos conhecimentos teóricos e práticos será efectuada mediante a realização de uma prova ou trabalho escrito,
conforme acordado no início do semestre lectivo.
O estudante obterá aprovação à disciplina se a sua classificação for igual ou superior a 9,5 valores.
Caso o estudante não realize ou não fique aprovado na frequência, terá acesso ao exame da época normal ou ao exame da à
época de recurso.
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