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RESUMO 

Introdução: o conjunto de competências consideradas necessárias à graduação na 

Europa é progressivamente ampliado: as Universidades deverão adaptar-se às 

exigências crescentes. Objectivos: averiguar o contributo das disciplinas pré-clínicas, 

particularmente a Dentisteria, para o desenvolvimento das competências práticas dos 

estudantes nas Faculdades de Medicina Dentária da Universidade do Porto (Portugal) e 

da Universidade Ege (Turquia); aferir a utilidade da aprendizagem da execução de 

preparos cavitários segundo Black num contexto futuro em que os amálgamas venham 

a ser descontinuados. Metodologia: visitas às aulas pré-clínicas de Dentisteria na 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Ege; análise dos planos de estudo das 

faculdades; aplicação de um questionário para recolher informações acerca dos planos 

curriculares e trabalho desenvolvido pelos estudantes, a preencher por docentes de 

cada faculdade, e análise das respostas por comparação directa; entrevistas mesmos 

para averiguar o eventual contributo da aprendizagem das cavidades segundo Black 

para a aquisição de destreza técnica. Resultados: os métodos de ensino, bem como as 

competências a ser adquiridas no âmbito da Dentisteria pelos estudantes são, em 

geral, muito semelhantes em ambas as faculdades; no entanto, os alunos turcos têm 

todo um percurso académico mais precoce que os portugueses; além disso, os 

estudantes da FMDUP dispõem de menos semestres pré-clínicos para preparar uma 

prática clínica também mais curta. Conclusões: a Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto tem como ponto-chave uma sólida formação em ciências 

básicas / médicas, enquanto a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Ege se 

destaca pelo primor técnico e vasta experiência clínica; a Dentisteria desempenha, em 

ambas, um papel insubstituível no desenvolvimento da destreza manual e demais 

competências práticas; é de interesse que os preparos cavitários segundo Black 

continuem a ser leccionados nas faculdades, pois a técnica exigente encerra um 

grande potencial de promover a minúcia e a destreza manual indispensáveis ao 

exercício profissional. 

Palavras-chave: Dentisteria pré-clínica; métodos de ensino; estrutura curricular; 

conteúdos programáticos; destreza manual; preparos cavitários segundo Black. 
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ABSTRACT 

Introduction: the amount of skills considered necessary for graduation in Europe is 

increasingly expanding: Universities must adapt to rising demands. Aims: to investigate 

the contribution of pre-clinical disciplines, particularly Conservative Dentistry, for the 

development of practical skills of students in the Faculties of Dentistry from University 

of Porto (Portugal) and Ege University (Turkey); assess if learning to perform cavities 

according to Black is useful in a hypothetical scenery in which amalgam restorations 

are discontinued. Methodology: visits to the Conservative Dentistry pre-clinical 

courses in the Ege University School of Dentistry; analysis of the curricula from both 

colleges; application of a questionnaire to gather information about the course 

structures and the work undertaken by students, filled in by each faculty’s teachers, 

and subsequent analysis of responses by direct comparison; interviews to the teachers, 

to verify the possible contribution of learning to perform cavities according to Black to 

achieve technical skills. Results: the teaching methods in Conservative Dentistry and 

the skills expected to be achieved by the students are generally very similar in both 

faculties; however, Turkish students have a more quick-progressing academic career 

than the Portuguese; additionally, Portuguese students have less preclinical semesters 

to prepare a also shorter clinical practice. Conclusions: the Faculty of Dental Medicine 

form the University of Porto provides solid background in basic / medical sciences, 

while the one from Ege University is well-known by technical excellence and extensive 

clinical experience; Conservative Dentistry plays an unique role in the development of 

manual dexterity and other practical skills; it is positive that the cavities according to 

Black continue to be taught in colleges, since the challenging technique holds a great 

potential to promote the hand refinement and dexterity which are essential for this 

profession. 

Keywords: preclinical Conservative Dentistry; teaching methods; course structure; 

courses curricula; handskills; cavities according to Black. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino superior na Europa atravessa grandes desafios: o conjunto de saberes e 

capacidades considerados necessários para a graduação é progressivamente mais 

amplo, pelo que as Universidades deverão adaptar-se às exigências crescentes1. 

Em 1999, a Declaração de Bolonha procurou colocar a União Europeia (UE) como líder 

mundial no ensino superior ao possibilitar que os estudantes dos vários países 

pudessem competir no mercado global de modo mais transparente. No domínio da 

educação em medicina dentária, o objectivo era harmonizar a actividade das 

faculdades europeias no sentido de alcançar o padrão necessário para que um 

graduado esteja registado na UE como dentista1. Os requisitos de Bolonha para a 

formação do médico dentista Europeu implicam uma alteração geral do paradigma do 

sistema de ensino superior, com uma “transição de um sistema de ensino baseado na 

ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento 

de competências”2: os dois sistemas encerram diferenças conceptuais, embora não 

sejam mutuamente exclusivos3. Procura-se, portanto, aliar conhecimentos 

apropriados, atitude profissional e capacidades clínicas4 numa sequência de 

experiências de aprendizagem que proporcionem um desenvolvimento progressivo do 

desempenho e permitir que o estudante atinja a graduação como um “iniciante 

qualificado”3. 

O processo de Bolonha veio alterar profundamente o sistema de ensino superior em 

Portugal e, na medicina dentária, houve consequências directas muito significativas; a 

adequação dos planos curriculares da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 

do Porto (FMDUP) às regras de Bolonha trouxe um conjunto de alterações que se 

fizeram sentir, sobretudo, na vertente pedagógica2. 

 Por um lado, a valorização do desenvolvimento de competências sobre a mera 

transmissão de conhecimentos acomoda-se com naturalidade ao ensino na FMDUP, 

dado que a aprendizagem da prática do acto médico dentário se adequa 

modelarmente a este conceito pedagógico2; no entanto, de acordo com os resultados 

dos Inquéritos Pedagógicos realizados na FMDUP em 2009, a maioria dos docentes da 

instituição classificou “o tempo disponível por parte dos estudantes” como não 

suficiente para uma ideal implementação das reformas educativas2. 

 Por outro lado, a conversão da Licenciatura em Medicina Dentária de 6 anos 

num Mestrado Integrado em Medicina Dentária de 5 anos produziu uma Licenciatura 

em Ciências Básicas da Saúde Oral, correspondente aos 180 ECTS obtidos após 

conclusão do 6º semestre, que não possui qualquer saída profissional legalmente 

enquadrada2. 

 Para melhor valorizar a aprendizagem, a avaliação deve incidir sobre os 

conhecimentos, o desenvolvimento de hábitos (reflexão, interpretação crítica, 

invenção), as capacidades e as destrezas (física, intelectual, social…) e as atitudes2. A 
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FMDUP elaborou um regulamento para a harmonização do sistema de avaliação nas 

várias unidades curriculares tendo em conta a reforma educativa da Declaração de 

Bolonha no que respeita ao conceito da primazia do desenvolvimento de 

competências relativamente ao da transmissão de conhecimentos, e contemplando 

também a premissa de que os formandos irão, mais tarde, exercer uma profissão que 

interfere na saúde pública 2. 

Toda a arte ou ofício pressupõe uma aprendizagem prévia dos seus fundamentos 

teóricos e das suas técnicas ou metodologias e, posteriormente, uma aprendizagem 

contínua para acompanhar a sua evolução. A aprendizagem prévia assenta na 

obtenção de conhecimentos teóricos e, depois, na aquisição de competências práticas: 

esta deve ser gradual e progressiva, idealmente incluindo períodos de 

experimentação, tentativa, aquisição de destreza técnica, aquisição de capacidade de 

adaptação a diferentes circunstâncias e aperfeiçoamento. O ensino em medicina 

dentária não deve escapar à regra, tendo em conta que se trata de uma profissão que 

requer uma sólida base teórica para uma aplicação essencialmente prática.  

Aprender é um processo individual complexo que acontece no interior das estruturas 

cognitivas do indivíduo mas, também, nos seus corpos5 – o que, no caso dos 

estudantes de medicina dentária, se traduz pelo processo de “ganhar mão” para o 

desempenho técnico; por outras palavras significa que, para além de alargar e 

aprofundar os seus conhecimentos médico-dentários, os estudantes devem adquirir 

competências cognitivas e motoras fundamentais para as capacidades de coordenação 

de elevada precisão6. A aquisição dessas novas capacidades motoras e destreza 

manual é atingida com base noutras que já existem7, portanto, antes de iniciar a sua 

prática clínica, os estudantes devem aprender e praticar os procedimentos, bem como 

a própria destreza manual, em dispositivos simuladores – dos quais são exemplo os 

modelos de dentes artificiais, os fantomas e determinados equipamentos 

informatizados – proporcionando assim um ambiente seguro de treino até que se 

atinja um nível satisfatório de desempenho que possibilite tratar doentes 6,8. Deve-se, 

no entanto, salientar que o desenvolvimento de competências técnicas em medicina 

dentária está intrinsecamente relacionado com a experiência prática no dia-a-dia, pelo 

que a transição directa da aprendizagem teórica para a prática clínica é geralmente 

problemática e inapropriada5. Em todos os países da UE, a actividade clínica 

desempenha um papel preponderante nos planos de estudo dos cursos de medicina 

dentária, embora o número de horas de trabalho clínico ao longo do curso varie 

imenso entre Faculdades. Nas universidades francesas, por exemplo, o número de 

horas passadas na clínica ao longo do curso por um estudante varia entre 293 e 1680 

horas, com uma média de 1098 horas. Esse número depende, sobretudo, do país, 

ainda que seja influenciado pelo carácter público ou privado das instituições de 

ensino9. 
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Sendo a Medicina Dentária uma área em permanente evolução, é de suma 

importância que o ensino esteja adequado às práticas em uso (esteja actualizado) mas 

permita versatilidade. A evolução dos biomateriais ilustra bem esta situação: o 

amálgama de prata é tradicionalmente considerado o material de primeira escolha 

para restauração directa de dentes posteriores; contudo, no último decénio, a 

melhoria nas propriedades das resinas compostas, a par do desenvolvimento dos 

sistemas adesivos, da crescente preponderância da estética por parte dos doentes e da 

dentisteria minimamente invasiva, entre outros factores, têm vindo a tornar os 

compósitos cada vez mais preferidos na prática clínica10,
 
11. De facto, muitos docentes 

já não consideram o amálgama de prata como material de primeira escolha para a 

restauração de dentes posteriores 11.  

De acordo com a previsão de que a popularidade e confiança nas restaurações com 

resinas compostas continuarão a aumentar10, 11, torna-se possível que os amálgamas 

de prata venham a ser descontinuados como materiais restauradores em dentes 

posteriores, como aliás já aconteceu em alguns países, nomeadamente Holanda e a 

Suécia11. A concretizar-se esse cenário, deverá o ensino da manipulação do amálgama 

de prata continuar presente nos planos curriculares de Dentisteria nas faculdades de 

medicina dentária? 

Definem-se, assim, como objectivos principais desta investigação: (1) averiguar o 

contributo dos conteúdos programáticos das disciplinas pré-clínicas, em particular da 

Dentisteria Operatória, para o desenvolvimento das competências práticas dos 

estudantes nas Faculdades de Medicina Dentária da Universidade do Porto (Portugal) e 

da Universidade Ege (Turquia); (2) aferir qual a utilidade da aprendizagem da execução 

de preparos cavitários segundo Black num contexto futuro em que os amálgamas 

venham a ser descontinuados como materiais restauradores em Medicina Dentária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

1. Visitas às aulas pré-clínicas de Dentisteria na Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade Ege (Turquia), no primeiro semestre do ao lectivo de 2010-2011, ao 

abrigo do programa Erasmus; 

2. Análise dos planos de estudo relativos ao ano lectivo de 2010-2011 nas FMDUP e na 

EUDHF (anexos 1 e 2). 

3. Elaboração de um questionário em português e em inglês (anexos 2 e 3) para 

recolher informações acerca dos planos curriculares, conteúdos programáticos e 

trabalho desenvolvido pelos estudantes em ambas as faculdades, a ser preenchido 

pelo regente das unidades curriculares de Dentisteria pré-clínica de cada uma, com a 

colaboração de outros docentes de disciplinas pré-clínicas relacionadas com o 
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adestramento manual prévio ao ensino pré-clínico da Dentisteria. Foram incluídas 

perguntas de “resposta fechada” (para as quais havia algumas respostas possíveis para 

escolha da mais apropriada), bem como perguntas de “resposta aberta” (às quais os 

respondentes puderam responder livremente). As respostas obtidas de ambas as 

Faculdades foram analisadas por comparação directa, sem qualquer tratamento 

especial de dados. 

4. Entrevistas aos docentes de ambas as Faculdades, de modo a tentar perceber qual o 

eventual contributo da aprendizagem em ambiente pré-clínico das cavidades segundo 

Black para a aquisição de destreza técnica em Dentisteria Operatória. 

 

RESULTADOS 

Obtiveram-se respostas completas por parte de todos os professores a quem se 

solicitou colaboração em ambas as Faculdades (taxa de resposta = 100%). 

Assumiu-se que os questionários foram completados pelo conjunto de docentes que 

detém responsabilidade pela docência de cada unidade curricular alvo deste estudo 

em ambas as Faculdades. As entrevistas, todas elas presenciais, foram concedidas 

pelos mesmos docentes. 

Ao longo das seguintes páginas são apresentados os principais resultados obtidos a 

partir da análise dos questionários, estando organizados em cinco partes. 

 

I. Actividades laboratoriais e práticas ao longo do plano de estudos 

Para as seguintes tabelas dos planos laboratoriais e práticos de cada disciplina, foram 

tidas em conta todas as disciplinas com componente laboratorial e/ou prática; destas, 

foram excluídas as disciplinas ditas "com componente prática" que não incluem para 

efeitos de avaliação a manipulação de materiais e/ou a execução de trabalhos manuais 

(foram excluídas, por exemplo, as disciplinas cuja componente prática se resume a 

preencher formulários, responder questionários, aprofundar as matérias das aulas 

teóricas, observar vídeos, realizar trabalhos de grupo, etc). 

Tabela 1: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do primeiro 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(1ºano, 1ºsem.) 

Plano laboratorial para o semestre 

Biologia Celular e 
Molecular I 

- Normas de segurança no laboratório 
- Manejo do microscópio óptico 
- Preparação de material biológico para microscopia  
- Tipos celulares 
- Técnicas especializadas de microscopia 
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- Extracção de DNA 
- Amplificação de DNA por PCR 
- Electroforese de DNA 
- Clonagem 
- Western blotting e outras técnicas moleculares 
- Noções para a redacção dum relatório científico 

Bioquímica I - Regras de segurança no laboratório. 
- Algarismos significativos. 
- Concentração de soluções. 
- Preparação de soluções de concentração exacta. 
- Determinação do pH de uma solução. 
- Reacções de identificação de açúcares. 
- Extracção e análise por cromatografia em camada fina dos lípidos 
presentes na gema do ovo. 
- Extracção e quantificação do colesterol presente na gema do ovo. 
- Reacções de identificação de proteínas. 
- Determinação da concentração proteica de uma amostra. 
- Preparação e corrida de um gel de SDS-PAGE. 
- Determinação do ponto isoeléctrico de uma proteína. 
- Estudo da composição da saliva. 

 

Tabela 2: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do segundo 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(1ºano, 2ºsem.) 

Plano laboratorial para o semestre 

Biologia Celular e 
Molecular II 

- A técnica do DNA fingerprinting 
- Diagnóstico molecular de doenças genéticas humanas  
- Análise de ADN humano por PCR  
- Identificação de estruturas e organelos celulares 
- O ciclo celular: da interfase à Mitose  
- A meiose e os gâmetas 
- A Drosophila melanogaster como modelo de estudos genéticos e do 
desenvolvimento 

 

Tabela 3: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do terceiro 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(2ºano, 1ºsem.) 

Plano laboratorial para o semestre Plano prático para o semestre 

Anatomia e 
Histologia 
Dentária I 

 - Elaboração de desenhos em fichas 
específicas, correspondentes a 
imagens das células e tecidos 
estudados e à morfologia dos 
dentes. 

Histologia e 
Embriologia I 

 - Elaboração de desenhos em fichas 
específicas, correspondentes a 
imagens das células e tecidos 
estudados. 

Microbiologia I - Introdução à prática laboratorial 
- Noções gerais de microscopia 
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- Colheita, transporte, 
processamento inicial e 
armazenamento de amostras 
biológicas 
- Exame directo: macroscópico; 
microscópico 
- Colorações: simples; diferenciais 
(de Gram; de esporos) 
- Exame cultural: necessidades 
nutritivas dos microrganismos; 
meios de cultura (características 
gerais; classificação; preparação); 
sementeiras (procedimentos gerais; 
técnicas de sementeira) 
- Identificação de microrganismos: 
morfologia; provas bioquímicas; 
métodos serológicos e de biologia 
molecular 
- Provas de susceptibilidade aos 
antimicrobianos e desinfectantes 
- Morfologia, identificação e 
isolamento de Bactérias 
- Morfologia, identificação e 
isolamento de Fungos 
(leveduriformes e filamentosos) 

 

Tabela 4: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do quarto 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(2ºano, 2ºsem.) 

Plano laboratorial para o semestre Plano prático para o semestre 

Anatomia e 
Histologia 
Dentária II 

 - Elaboração de desenhos em fichas 
específicas, correspondentes a 
imagens das células e tecidos 
estudados e à morfologia dos dentes. 

Histologia e 
Embriologia II 

 - Elaboração de desenhos em fichas 
específicas, correspondentes a 
imagens das células e tecidos 
estudados. 

Microbiologia II Isolamento e caracterização de 
microrganismos da microbiota 
normal. 

 

 

Tabela 5: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do quinto 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(3ºano, 1ºsem.) 

Plano prático para o semestre 

Dentisteria 
Operatória I 

- Executar preparos cavitários segundo Black em dentes naturais e 
artificiais em ambiente pré-clínico. 

Medicina Dentária - Actividades de investigação epidemiológica (p. ex. levantamento e 
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Preventiva e Saúde 
Oral Comunitária I 

recolha de dados) 
- Actividades de aplicação clínica da Medicina Dentária Preventiva (p. 
ex. selantes de fissura; determinação do pH salivar) 

Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial I 

-Palpação muscular 
-Palpação articular 
-Introdução aos articuladores 
-Obtenção de modelos 
-Registos com arco facial 
-Ceras de registo 
-Montagem dos modelos em articulador 
-Individualização do articulador semi-ajustável 

Prótese Removível I - Impressões preliminares com moldeiras universais e alginato. 
- Obtenção de modelos de estudo. 
- Análise dos modelos de estudo. 
- Simulação das diferentes classes de desdentados. 
- Registo da relação intermaxilar. 
- Placas de registo. 
- Montagem de modelos em articulador. 
- Desenho de próteses para as diferentes classes de desdentados. 

 

Tabela 6: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do sexto 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(3ºano, 2ºsem.) 

Plano prático para o semestre 

Cirurgia Oral I - Manipulação dos instrumentos cirúrgicos na pré-clínica. 
- Simulação das técnicas de anestesia. 
- Simulação da técnica de extracção dentária. 
- Treino das técnicas de sutura em tecido. 

Endodontia I - Treino das técnicas de tratamento endodôntico radical em dentes 
extraídos montados em blocos de gesso e acrílico: 1 incisivo ou 
prémolar (monorradicular), 1 canino ou prémolar (monorradicular), 1 
prémolar maxilar com 2 canais. 

Imagiologia Geral e 
Dentária II 

- Execução de radiografias nas diferentes técnicas radiográficas intra-
orais. 
- Interpretar imagens normais, de patologias, de alterações e de 
tratamentos efectuados em medicina dentária. 

Ortodontia I - Confecção de elementos de arame ortodôntico (grelha lingual, mola 
de protrusão simples, mola em T, etc) com alicates de Angle ou 
universal e de Young ou de tambores. 

 

Tabela 7: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do sétimo 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(4ºano, 1ºsem.) 

Plano prático para o semestre 

Ciência e Tecnologia 
de Biomateriais II 

- Seleccionar e manipular os materiais restauradores dentários, em 
particular as resinas compostas, a amálgama de prata, os ionómeros 
de vidro, o óxido de zinco com eugenol reforçado (IRM). 
- Seleccionar e manipular os cimentos dentários, em particular o de 
fosfato de zinco, policarbonato, óxido de zinco e eugenol, hidróxido de 
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cálcio. 

Cirurgia Oral II - Prática cirúrgica na clínica sob supervisão de um docente 

Dentisteria 
Operatória II 

- Executar preparos cavitários em dentes naturais e artificiais em 
ambiente pré-clínico. 
- Executar tratamentos restauradores em ambiente pré-clínico, em 
dentes naturais e artificiais, a compósito, amálgama e óxido de zinco 
eugenol reforçado  
- Elaborar planos de tratamento e restaurações simples na clínica 

Endodontia II - Execução de um tratamento endodôntico num molar superior e num 
molar inferior montados em blocos de gesso acrílico. 
- Isolamento absoluto com dique de borracha realizado em manequins. 

Medicina Dentária 
Preventiva e Saúde 
Oral Comunitária II 

- Planeamento, execução e avaliação de Programas de Saúde Oral 
Comunitária. 

Ortodontia II - Análise cefalométrica de Ricketts e outras análises. 
- Moldagem, confecção e corte de modelos ortodônticos. 
- Análise de modelos: Korkhaus, Moyers e Bolton. 

Periodontologia II - Atendimento de doentes na Clínica pelos estudantes sob supervisão 
de um docente responsável. 

Prótese Fixa II Preparações dentárias em modelos de Frasaco para: 
- Coroas de revestimento total em dentes anteriores  
- Coroas de revestimento total em dentes posteriores  
- Cerâmica 
- Metalo-cerâmica 
- Restauração provisória 
- Impressões 
- Cimentação (com IVMR) 

Prótese Removível II Programa prático laboratorial: 
- Análise de modelos em paralelómetro. 
- Planeamento e desenho da ppr. 
- Moldeiras individuais para desdentados parciais. 
- Técnicas laboratoriais de confecção de prótese esquelética. 
- Preparação de nichos em frasaco. 
- Outras preparações de dentes pilares. 
- Consertos e rebasamentos em ppr. 
 
Programa prático clínico: 
- Atendimento de doentes desdentados parciais, com a realização de 
todas as tarefas clínicas necessárias à confecção de uma ppr. 

 

Tabela 8: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do oitavo 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(4ºano, 2ºsem.) 

Plano prático para o semestre 

Ciência e Tecnologia 
de Biomateriais III 

- Seleccionar e manipular os materiais restauradores dentários, em 
particular as resinas compostas, a amálgama de prata, os ionómeros 
de vidro, o óxido de zinco com eugenol reforçado (IRM). 
- Seleccionar e manipular os cimentos dentários, em particular o de 
fosfato de zinco, policarbonato, óxido de zinco e eugenol, hidróxido de 
cálcio. 
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Cirurgia Oral III - Prática cirúrgica sob supervisão de um docente. 

Dentisteria 
Operatória III 

- Elaborar planos de tratamento e restaurações progressivamente mais 
complexos na clínica 

Endodontia III - Tratamento endodôntico radical (instrumentação manual) em dentes 
anteriores (mono e birradiculares) em doentes na Clínica, previamente 
seleccionados, de forma a garantir graus de dificuldade semelhantes a 
todos os alunos. 
- Treino de tratamentos endodônticos em molares montados em 
blocos de gesso acrílico. 

Medicina Dentária 
Preventiva e Saúde 
Oral Comunitária III 

- Atendimento de pacientes em clínica. 
- Acções de Promoção de Saúde Oral no âmbito do Programa Paranhos 
Sorridente 

Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial II 

- Montagem individualizada de modelos em articulador semi-ajustável 
- Confecção de goteira oclusal de estabilização 

Odontopediatria II - Atendimento a doentes pediátricos na clínica 

Ortodontia III (dados indisponíveis) 

Periodontologia III - Atendimento de doentes na Clínica pelos estudantes sob supervisão 
de um docente responsável. 

Prótese Fixa III Preparações para: 
- Coroas de revestimento total em dentes posteriores para cerâmica 
- Richmond provisório com coroa de policarbonato e espigão pré-
fabricado metálico 
-Espigão falso-coto imediato com espigão metálico e compósito 
- Cimentação temporária e definitiva 
- Facetas de cerâmica em 11 (restauração provisória e cimentação com 
cimento de resina) 
- Incrustações estéticas – classe II em 26 e impressão da arcada 
completa (dupla impressão com dupla viscosidade) 

Prótese Removível III - Impressões com moldeiras universais individualizadas 
- Preenchimento com gesso 
- Confecção de moldeiras individuais 
- Confecção de placas de registo 
- Registos intermaxilares e montagem dos modelos em articulador 
- Montagem de dentes respeitando os princípios da oclusão 
balanceada 
- Enceramento das próteses 
- Inclusão em mufla e polimerização em banho-maria 
- Acabamento e polimento das próteses 

 

Tabela 9: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do nono 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(5ºano, 1ºsem.) 

Plano prático para o semestre 

Cirurgia Oral IV - Atendimento de doentes na Clínica pelos alunos, sob supervisão do 
corpo docente 

Dentisteria 
Operatória IV 

- Elaborar planos de tratamento e restaurações progressivamente mais 
complexos na clínica 
- Executar técnicas de branqueamento externo e interno 

Endodontia IV - Tratamento endodôntico radical (instrumentação manual) em dentes 
anteriores e posteriores em doentes na Clínica, previamente 
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seleccionados, de forma a garantir graus de dificuldade semelhantes a 
todos os alunos. 

Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial III 

- Atendimento de doentes na Clínica 

Odontopediatria III - Atendimento a doentes pediátricos na clínica 

Periodontologia IV - Atendimento de doentes na Clínica pelos estudantes sob supervisão 
de um docente responsável. 

Prótese Fixa IV - Atendimento de doentes na Clínica 

Prótese Removível IV - Atendimento de doentes na Clínica 

 

Tabela 10: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do décimo 
semestre do ciclo de estudos na FMDUP 

Disciplina 
(5ºano, 2ºsem.) 

Plano prático para o semestre 

Suporte Básico de 
Vida e DAE 

- Emergências médicas 
- Suporte Básico de Vida e DAE: algoritmo Universal de Suporte Básico 
de Vida; desfibrilação; ventilação por máscara facial e intubação 

Unidade Clínica de 
Medicina Dentária 
Conservadora 

- Tratamento restaurador de dentes anteriores e posteriores 
progressivamente mais complexos; tratamento de dentes com meios 
auxiliares de retenção; branqueamentos em dentes vitais e não vitais. 
- Tratamento endodôntico diferenciado em dentes monorradiculares e 
plurirradiculares com grau de dificuldade de execução mais elevada 
que nos dois semestres clínicos anteriores. 

Unidade Clínica de 
Ortodontia e 
Odontopediatria 

- Atendimento clínico do doente odontopediátrico. 

Unidade Clínica de 
Patologia e Cirurgia 
Oral 

- Atendimento na clínica de doentes que necessitam de tratamento 
periodontal e/ou cirúrgico. 

Unidade Clínica de 
Prótese Dentária e 
Oclusão 

- Atendimento na clínica de doentes que necessitam de cuidados de 
reabilitação oral, relacionados com a área da Prótese Dentária (Fixa e 
Removível) e Oclusão. 

 

Tabela 11: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do primeiro 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(1º ano, 1º sem.) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o semestre 

Física (dados indisponíveis)  

Bioestatística  (dados indisponíveis) 

Biologia e Genética 
Médica 

 (dados indisponíveis) 

Química Orgânica (dados indisponíveis)  

Anatomia e Fisiologia 
Dentária 

- Esculpir objectos não dentários 
(casas, barcos, etc) em sabonete 
- Esculpir um dente por semana 
em sabonete ou cera 

- 

 

Tabela 12: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do segundo 
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semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(1º ano, 2º sem.) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o semestre 

Biofísica (dados indisponíveis)  

Anatomia  (dados indisponíveis) 

Suporte de Vida  (dados indisponíveis) 

Bioestatística  (dados indisponíveis) 

Biologia e Genética 
Médica 

 (dados indisponíveis) 

Química Orgânica (dados indisponíveis)  

Anatomia e Fisiologia 
Dentária 

- Técnicas de enceramento; 
- Polimento de coroas dentárias  

 

 

Tabela 13: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do terceiro 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(2º ano, 1º sem.) 

Plano laboratorial para o semestre 

Histologia e 
Embriologia 

(dados indisponíveis) 

Microbiologia (dados indisponíveis) 

Bioquímica (dados indisponíveis) 

Anatomia da Cabeça 
e do Pescoço 

(dados indisponíveis) 

Dentisteria 
Conservadora I 

- Executar preparos cavitários convencionais segundo Black em 
modelos de gesso de tamanho aumentado e modelos de plástico 

Fisiologia Geral (dados indisponíveis) 

Periodontologia I (dados indisponíveis) 

 

Tabela 14: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do quarto 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(2º ano, 2º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Histologia e 
Embriologia 

(dados indisponíveis) 

Bioquímica (dados indisponíveis) 

Anatomia da Cabeça 
e do Pescoço 

(dados indisponíveis) 

Dentisteria 
Conservadora II 

- Executar preparos cavitários convencionais segundo Black em 
modelos de Frasaco 
- Executar restaurações nos mesmos com amálgama 

Endodontia II (dados indisponíveis) 

Anatomia 
Topográfica 

(dados indisponíveis) 

Fisiologia Geral (dados indisponíveis) 

Prostodontia I - Procedimentos clínicos e laboratoriais de confecção de próteses 
dentárias removíveis totais acrílicas (incluindo moldeiras individuais, 
placas base, montagem de dentes, e acabamento-polimento) 
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Tabela 15: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do quinto 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(3º ano, 1º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Periodontologia II (dados indisponíveis) 

Prostodontia II - Princípios da prótese fixa (da preparação dentária à cimentação)  

Fisiologia Oral (dados indisponíveis) 

Dentisteria 
Conservadora II 

- Executar preparos cavitários convencionais segundo Black em 
modelos de Frasaco e em dentes humanos extraídos 
- Executar restaurações nos mesmos com resinas compostas e com 
amálgama 

Endodontia II (dados indisponíveis) 

Patologia (dados indisponíveis) 

Diagnóstico e 
Radiografia Oral I 

(dados indisponíveis) 

 

Tabela 16: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do sexto 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(3º ano, 2º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Ortodontia I (dados indisponíveis) 

Periodontologia II (dados indisponíveis) 

Prostodontia I CLÍNICA (Prostodontia Fixa, Removível e Total) 

Bioquímica Oral (dados indisponíveis) 

Microbiologia Oral (dados indisponíveis) 

Dentisteria 
Conservadora II 

- Respeitar as regras gerais da Clínica 
- Tratar doentes na Clínica (não tão activamente como no 4º e 5º ano) 

Endodontia II (dados indisponíveis) 

Patologia (dados indisponíveis) 

Diagnóstico e 
Radiografia Oral I 

(dados indisponíveis) 

 

Tabela 17: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do sétimo 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(4º ano, 1º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Farmacologia Clínica (dados indisponíveis) 

Dentisteria 
Conservadora III 

- Executar tratamentos restauradores avançados em doentes na Clínica 

Endodontia III (dados indisponíveis) 

Cirurgia Oral e 
Maxilofacial II 

(dados indisponíveis) 

Periodontologia III (dados indisponíveis) 

Ortodontia II (dados indisponíveis) 

Diagnóstico e 
Radiologia Oral II 

(dados indisponíveis) 

Odontopediatria II (dados indisponíveis) 

Prostodontia III CLÍNICA 
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Tabela 18: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do oitavo 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(4º ano, 2º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Dentisteria 
Conservadora III 

- Executar tratamentos restauradores avançados em doentes na Clínica 

Endodontia III (dados indisponíveis) 

Cirurgia Oral e 
Maxilofacial II 

(dados indisponíveis) 

Periodontologia III (dados indisponíveis) 

Ortodontia II (dados indisponíveis) 

Diagnóstico e 
Radiologia Oral II 

(dados indisponíveis) 

Odontopediatria II (dados indisponíveis) 

Prostodontia III CLÍNICA 

 

Tabela 19: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do nono 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(5º ano, 1º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Treino em 
Diagnóstico e 
Radiologia Oral 

(dados indisponíveis) 

Treino em Cirurgia 
Oral e Maxilofacial 

(dados indisponíveis) 

Treino em 
Ortodontia 

(dados indisponíveis) 

Treino em 
Odontopediatria 

(dados indisponíveis) 

Anesteia Geral e 
Primeiros Socorros 

(dados indisponíveis) 

Treino em 
Prostodontia e 
Clínica 
Multidisciplinar 

CLÍNICA (tratar pelo menos 25 doentes em 3 meses, devendo 
preencher todos os limites mínimos de tratamentos em 
periodontologia, endodontia, dentisteria, cirurgia e prostodontia) 

 

Tabela 20: actividades laboratoriais e práticas programadas para as disciplinas do décimo 
semestre do ciclo de estudos na EUDHF 

Disciplina 
(5º ano, 2º sem.) 

Plano prático para o semestre 

Treino em 
Diagnóstico e 
Radiologia Oral 

(dados indisponíveis) 

Treino em Cirurgia 
Oral e Maxilofacial 

(dados indisponíveis) 

Treino em 
Ortodontia 

(dados indisponíveis) 

Treino em 
Odontopediatria 

(dados indisponíveis) 
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Anestesia Geral e 
Primeiros Socorros 

(dados indisponíveis) 

Treino em 
Prostodontia e 
Clínica 
Multidisciplinar 

CLÍNICA (tratar pelo menos 25 doentes em 3 meses, devendo 
preencher todos os limites mínimos de tratamentos em 
periodontologia, endodontia, dentisteria, cirurgia e prostodontia) 

 

II. Trabalhos manuais na pré-clínica 

Tabela 21: disciplinas pré-clínicas da FMDUP com componente prática relevante na aquisição 
de destreza manual 

Ano / 
semestre 

Disciplina 
Trabalho manual 

requerido 

Como beneficia a destreza manual 
dos estudantes na perspectiva da 

Dentisteria 

2º / 1º Anatomia e 
Histologia 
Dentária I 

- Desenho da morfologia 
dos dentes. 
-Escultura de dentes em 
cera. 

-Reconhecimento a anatomia de cada 
uma das peças dentárias 
-Destreza manual para os preparos 
cavitários 

2º / 1º Anatomia e 
Histologia 
Dentária II 

- Desenho morfologia dos 
dentes. 
-Escultura de dentes em 
cera. 

-Reconhecimento a anatomia de cada 
uma das peças dentárias 
-Destreza manual para os preparos 
cavitários 

 

Tabela 22: disciplinas pré-clínicas da EUDHF com componente prática relevante na aquisição 
de destreza manual 

Ano / 
semestre 

Disciplina 
Trabalho 
manual 

requerido 

Como beneficia a destreza manual dos 
estudantes na perspectiva da Dentisteria 

2º / 1º Dentisteria 
Conservadora 
I 

Preparos 
cavitários 
segundo Black 
em modelos 
de gesso de 
tamanho 
aumentado 

O conceito de cavidade é novo para os alunos; 
logo, preparar cavidades segundo Black usando 
instrumentos rotativos e brocas nos modelos de 
gesso de tamanho aumentado neste semestre 
dá-lhes a oportunidade de perceber o que se 
espera que saibam preparar, isto é, podem 
observar directamente toda a cavidade (paredes 
pulpar, proximais e axial) e aprender a trabalhar 
com os diferentes instrumentos rotativos e 
brocas. Usar a cera rosa para imitar o material 
de base de cavidade quando começam a 
trabalhar com os dentes de Frasaco ensina-os a 
aplicar os materiais reais apenas nas paredes 
pulpares e axial sem contaminar as paredes 
envolventes. 

2º / 2º Dentisteria 
Conservadora 
II 

Preparos 
cavitários 
segundo Black 
em dentes de 
plástico e de 
Frasaco  

Logo após trabalhar nos modelos de gesso de 
tamanho aumentado, começam a trabalhar em 
dentes de plástico dos fantomas (sem os montar 
nos fantomas) para ter uma observação directa 
das cavidades; como estes são de tamanho real, 
os estudantes alcançam a habilidade de 
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trabalhar com brocas e instrumentos pequenos. 
Quando começam a trabalhar nos fantomas, 
adquirem a capacidade de preparar cavidades 
em dentes superiores e inferiores utilizando 
espelhos de mão (visão directa e indirecta) e a 
manipular os instrumentos manuais de acordo 
com a posição real dos dentes. 

3º / 1º Dentisteria 
Conservadora 
II 

Preparos 
cavitários 
segundo Black 
em dentes 
humanos 
extraídos 
(sãos ou 
cariados) 

Trabalhar em dentes humanos extraídos 
possibilita aprender a diferenciação entre os 
tecidos duros de um dente real; os estudantes 
trabalham em fantomas preparando cavidades 
para restaurações tanto em amálgama como em 
resinas compostas.  

 

III. Primeiro contacto com materiais / procedimentos / clínica 

Tabela 23: disciplinas pré-clínicas da FMDUP onde os estudantes estabelecem o primeiro 
contacto com materiais / procedimentos / clínica 

Ano / 
semestre 

Disciplina Primeiro contacto com 

3º / 1º Dentisteria Operatória I - Turbina e contra-ângulo; brocas; 
- Preparo de cavidades segundo Black em dentes 
naturais e artificiais. 

Medicina Dentária 
Preventiva e Saúde Oral 
Comunitária I 

- Selantes de fissuras. 

Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial I 

-Modelos 
-Articuladores semi-ajustáveis e arco facial 
-Ceras de registo 

Prótese Removível I - Moldeiras universais e alginato. 
- Placas de registo. 
- Desenho de próteses. 

3º / 2º Cirurgia Oral I - Instrumental cirúrgico de Medicina Dentária 
(material de anestesia, de extracção dentária e de 
sutura). 

Endodontia I - Material de endodontia. 

Imagiologia Geral e 
Dentária II 

- Leitura de radiografias intra e extra-orais; 
- Técnicas radiográficas intra-orais. 

Ortodontia I - Elementos de arame ortodôntico (grelha lingual, 
mola de protrusão simples, mola em T…) com alicates 
de Angle ou universal e de Young ou de tambores. 

4º / 1º Ciência e Tecnologia de 
Biomateriais II 

- Resinas compostas, amálgama de prata, ionómeros 
de vidro, óxido de zinco com eugenol reforçado (IRM). 
- Cimentos dentários, (fosfato de zinco, policarbonato, 
óxido de zinco e eugenol, hidróxido de cálcio). 

Cirurgia Oral II CLÍNICA 

Dentisteria Operatória II - Preparo de cavidades em dentes naturais e artificiais; 
- Restaurações em dentes naturais e artificiais a 
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compósito, amálgama e óxido de zinco eugenol 
reforçado; 
- Materiais auxiliares das restaurações: matriz, porta-
matriz, cunhas, pontas e discos de polimento; 
- CLÍNICA 

Endodontia II - Isolamento absoluto com dique de borracha em 
manequins. 

Ortodontia II - Corte de modelos ortodônticos. 

Periodontologia II CLÍNICA 

Prótese Fixa II Preparações dentárias em modelos de Frasaco para: 
- Coroas de revestimento total em dentes anteriores  
- Coroas de revestimento total em dentes posteriores  
- Cerâmica 
- Metalo-cerâmica 
- Restauração provisória 
- Impressões 
- Cimentação (com IVMR) 

Prótese Removível II - Paralelómetro. 
- Moldeiras individuais. 
- Confecção laboratorial de prótese esquelética. 
- Preparação de nichos em frasaco. 
- Outras preparações de dentes pilares. 
- Consertos e rebasamentos em ppr. 

4º / 2º Endodontia III CLÍNICA 

Medicina Dentária 
Preventiva e Saúde Oral 
Comunitária III 

CLÍNICA 

Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial II 

- Confecção de goteira oclusal de estabilização 

Odontopediatria II CLÍNICA 

5º / 1º Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial III 

CLÍNICA 

Prótese Fixa IV CLÍNICA 

Prótese Removível IV CLÍNICA 

5º / 2º Suporte Básico de Vida 
e DAE 

- Suporte Básico de Vida e DAE: algoritmo Universal de 
Suporte Básico de Vida; desfibrilação; ventilação por 
máscara facial e intubação 

UCOO CLÍNICA (Ortodontia) 

 

Tabela 24: disciplinas da EUDHF onde os estudantes estabelecem o primeiro contacto com 
materiais / procedimentos / clínica (dados incompletos) 

Ano / 
semestre 

Disciplina Primeiro contacto com 

2º / 1º Dentisteria 
Conservadora I 

Instrumentos rotativos, brocas  

2º / 2º Dentisteria 
Conservadora II 

Brocas e abrasives, amálgama, cimento de óxido de 
zinco eugenol, porta-matrizes (Tofflemire e Ivory), 
brocas de acabamento de amálgama, taças de 
polimento 
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3º / 1º Dentisteria 
Conservadora II 

Resinas compostas, adesivos self-etch e total-etch, 
tiras de Mylar, fotopolimerizadores e tiras, discos e 
taças de polimento 

3º / 2º Dentisteria 
Conservadora II 

Clínica 

 

IV. Planos curriculares das disciplinas do grupo da Dentisteria 

Tabela 25: 
Distribuição das disciplinas do grupo da Dentisteria nos planos de estudo 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Dentisteria Conservadora I 

2º / 2º  

Dentisteria Conservadora II 
 

3º / 1º Dentisteria Operatória I 

3º / 2º  

4º / 1º Dentisteria Operatória II 

Dentisteria Conservadora III 

4º / 2º Dentisteria Operatória III 

5º / 1º Dentisteria Operatória IV Clínica Multidisciplinar 

5º / 2º 
Unidade Clínica de Medicina Dentária 
Conservadora 

Clínica Multidisciplinar 

 

Tabela 26: 
Competências que se espera que os estudantes adquiram no final da disciplina 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  

-Executar preparos cavitários 
convencionais segundo Black em 
modelos de gesso de tamanho 
aumentado e modelos de plástico 

2º / 2º  

-Executar preparos cavitários 
convencionais segundo Black em 
modelos de Frasaco 
- Executar restaurações nos mesmos 
com amálgama  

3º / 1º 

- Manusear as ferramentas utilizadas 
em Dentisteria 
- Executar preparos cavitários 
convencionais segundo Black 

- Executar preparos cavitários 
convencionais segundo Black em 
modelos de Frasaco e em dentes 
humanos extraídos 
- Executar restaurações nos mesmos 
com resinas compostas e com 
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amálgama 

3º / 2º  
- Respeitar as regras gerais da Clínica 
- Tratar doentes na Clínica (não tão 
activamente como no 4º e 5º ano) 

4º / 1º 

- Executar preparos cavitários 
- Seleccionar e manusear os diferentes 
materiais de restauração (amálgama, 
compósito, óxido de zinco eugenol 
reforçado) e materiais auxiliares 
(matriz, porta-matriz, cunhas, pontas e 
discos de polimento) 
- Elaborar planos de tratamento e 
restaurações simples na clínica 

- Executar tratamentos restauradores 
avançados em doentes na Clínica 

4º / 2º 
- Elaborar planos de tratamento e 
restaurações progressivamente mais 
complexos na clínica 

- Executar tratamentos restauradores 
avançados em doentes na Clínica 

5º / 1º 

- Elaborar planos de tratamento e 
restaurações progressivamente mais 
complexos na clínica 
- Executar as técnicas de 
branqueamento dentário externo e 
interno. 

 

5º / 2º 
- Integração dos conhecimentos e das 
técnicas restauradoras com a 
Endodontia 

 

 

Tabela 27: 
Métodos de ensino 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  

Um ou mais docentes demonstram o 
procedimento inteiro para que os 
estudantes possam ver e depois eles 
devem executá-lo por si mesmo 

2º / 2º  

Cada passo é explicado pelo docente a 
um grupo de estudantes de cada vez, 
com demonstração; depois, os 
estudantes devem repetir por si 
próprios em tempo limitado 

3º / 1º 

Um ou mais docentes demonstram o 
procedimento inteiro para que os 
estudantes possam ver e depois eles 
devem executá-lo por si mesmo 

Cada passo é explicado pelo docente a 
um grupo de estudantes de cada vez, 
com demonstração; depois, os 
estudantes devem repetir por si 
próprios em tempo limitado 

3º / 2º  

Os estudantes são supervisionados e 
ajudados pelos docentes enquanto 
tratam os seus primeiros doentes na 
Clínica; em caso de problema, o 
professor assume o controlo da 
situação 
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4º / 1º 

Um ou mais docentes demonstram o 
procedimento inteiro para que os 
estudantes possam ver e depois eles 
devem executá-lo por si mesmo 

Os docentes examinam o doente em 
primeiro lugar, antes de indicar qual o 
tratamento; depois o estudante inicia o 
tratamento e, após cada passo, é 
essencial que o assistente verifique 
para se passar à fase seguinte 

4º / 2º 

Acompanhamento dos casos clínicos 
por um docente 

Os docentes examinam o doente em 
primeiro lugar, antes de indicar qual o 
tratamento; depois o estudante inicia o 
tratamento e, após cada passo, é 
essencial que o assistente verifique 
para se passar à fase seguinte 

5º / 1º 
Acompanhamento dos casos clínicos 
por um docente 

 

5º / 2º 
Acompanhamento dos casos clínicos 
por um docente 

 

 

Tabela 28: 
Avaliação à disciplina 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  A avaliação prática é contínua; há 6 
testes intermédios e 2 exames durante 
o ano; não há respostas escritas, 
apenas avaliações práticas; tempo 
limitado de 3 horas para executar dois 
trabalhos (restauração a amálgama); 
nota mínima de 60 pontos (se inferior, 
o estudante terá de frequentar um 
curso de verão e repetir o exame no 
final; a média dos testes práticos e 
teóricos deve ser superior a 60 pontos 
para obter aprovação à disciplina 

2º / 2º  

3º / 1º 

Avaliação contínua sem exame final; 
testes com respostas teóricas escritas e 
com limite de tempo; sem hipótese de 
repetir avaliação; avaliação prática 
segundo critérios predefinidos; 
penalizações para faltas segundo as 
normas da FMDUP. 

Avaliação continua; os estudantes 
devem realizar uma determinada 
quantidade de trabalho e depois 
realizar um exame prático para obter 
aprovação à disciplina e poder 
frequentar a clínica no semestre 
seguinte 

3º / 2º   

4º / 1º 

Avaliação contínua sem exame final; 
testes com respostas teóricas escritas e 
com limite de tempo; sem hipótese de 
repetir avaliação; avaliação prática 
segundo critérios predefinidos; 
penalizações para faltas segundo as 
normas da FMDUP. 

Avaliação contínua ao longo dos 
semestres; os estudantes devem tratar 
alguns doentes e realizar determinada 
quantidade de trabalho; os assistentes 
verificam a atitude geral e a qualidade 
do trabalho e os docentes realizam 
alguns exames orais; se os estudantes 
obtiverem aprovação ao exame na 
clínica, podem realizar o exame final 

4º / 2º 
Avaliação contínua sem exame final; 
testes com respostas teóricas escritas e 
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com limite de tempo; sem hipótese de 
repetir avaliação; avaliação prática 
segundo critérios predefinidos; 
penalizações para faltas segundo as 
normas da FMDUP. 

escrito 

5º / 1º 

Avaliação contínua sem exame final; 
sem hipótese de repetir avaliação; 
avaliação prática segundo critérios 
predefinidos; penalizações para faltas 
segundo as normas da FMDUP. 

 

5º / 2º 

Avaliação contínua sem exame final; 
sem hipótese de repetir avaliação; 
avaliação prática segundo critérios 
predefinidos; penalizações para faltas 
segundo as normas da FMDUP. 

 

 

Tabela 29: 
Grau de autonomia dos estudantes vs. verificações por parte dos docentes  

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  

Primeiro, os assistentes demonstram 
como realizar preparos cavitários de 
Black em modelos de gesso; os 
estudantes devem trabalhar com ajuda 
(desenham um esboço das cavidades 
com um lápis e os assistentes 
confirmam; confirmam também cada 
um dos restantes passos do 
procedimento); após algumas semanas 
preparam as cavidades por si mesmo e, 
quando aceitáveis, colocam cera como 
base de cavidade; os mesmos 
procedimentos para os dentes de 
Frasaco; a avaliação pelos assistentes é 
feita a cada passo e, no final, também 
os professores podem verificar. 
Durante os exams, há apenas uma 
avaliação por parte do assistente após 
cada passo, sem tecer qualquer 
comentário (o estudante é que deverá 
saber se está correcto ou não); será 
dada uma nota para cada passo e, no 
final, os professores avaliam o conjunto 
e dão uma nota final. 

2º / 2º  

3º / 1º 

Os estudantes devem trabalhar 
sozinhos e mostrar o trabalho aos 
professores/assistentes após cada 
passo do procedimento, para avaliação 

Os estudantes devem obter uma 
confirmação após cada passo do 
procedimento (cavidade, base e 
restauração final); a avaliação pelos 
assistentes é feita a cada passo e, no 
final, os professores podem também 
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verificar. 

3º / 2º  Na clínica os estudantes têm exames 
orais e, dependendo na qualidade e 
quantidade de trabalho desenvolvido, 
podem obter aprovação à parte prática 
do exame final e assim ter acesso ao 
exame final escrito. 
 

4º / 1º 

Os estudantes devem trabalhar 
sozinhos e mostrar o trabalho aos 
professores/assistentes após cada 
passo do procedimento, para avaliação 

4º / 2º 

Os estudantes devem trabalhar 
sozinhos e mostrar o trabalho aos 
professores/assistentes após cada 
passo do procedimento, para avaliação 

5º / 1º 

Os estudantes devem trabalhar 
sozinhos e mostrar o trabalho aos 
professores/assistentes após cada 
passo do procedimento, para avaliação 

 

5º / 2º 

Os estudantes devem trabalhar 
sozinhos e mostrar o trabalho aos 
professores/assistentes após cada 
passo do procedimento, para avaliação 

 

 

Tabela 30: 
Número de estudantes vs. número de professores 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  140 alunos 

2º / 2º  

3º / 1º 30 alunos – 3 docentes 151 alunos 

3º / 2º  

4º / 1º 16 alunos – 2 docentes 110 alunos 

4º / 2º 16 alunos – 1 ou 2 docentes 

5º / 1º 16 alunos – 2 docentes  

5º / 2º 40 pares de alunos – 8 docentes  

 

Tabela 31: 
Trabalhos de casa 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Espera-se que os estudantes façam 
parte do trabalho prático dos modelos 
de gesso ou de plástico em casa, 
especialmente no início da disciplina 

2º / 2º  

3º / 1º Pesquisa Pesquisa 

3º / 2º  

4º / 1º Pesquisa e relatórios 

4º / 2º Pesquisa e relatórios 

5º / 1º Pesquisa e relatórios  

5º / 2º Investigação, pesquisa e relatórios  
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Tabela 32: 
Suporte de trabalho 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  
Modelos de gesso de tamanho 
aumentado, dentes de plástico para 
fantomas 

2º / 2º  Dentes de Frasaco 

3º / 1º 
Modelos de Frasaco e dentes reais 
extraídos e montados em troqueis de 
gesso 

Dentes de Frasaco, dentes humanos 
extraídos 

3º / 2º  Dentes em boca 

4º / 1º 
Modelos de Frasaco, dentes reais 
extraídos e em boca 

Dentes em boca 

4º / 2º Dentes em boca Dentes em boca 

5º / 1º Dentes em boca  

5º / 2º Dentes em boca  

 

Tabela 33: 
Materiais trabalhados pelos estudantes 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Modelos de gesso, cera, cera de inlay 

2º / 2º  
Liners, cimentos de óxido de zinco 
eugenol, amálgama 

3º / 1º 
Cimentos Amálgama, adesivos e resinas 

compostas, ionómeros de vidro 

3º / 2º  Ácidos, sistemas adesivos self-etch e 
total-etch, liners, hidróxido de cálcio, 
cimentos, compósitos sólidos e fluidos, 
amálgama, vernizes, compómeros, 
cermets, ionómeros de vidro, selantes 
de fissuras 
 

4º / 1º 

Ácidos, adesivos, compósitos 
microhíbridos e fluidos, amálgama de 
prata, cimentos de IV e de Óxido de 
zinco eugenol reforçado, hidróxido de 
cálcio. 

4º / 2º 

Ácidos, adesivos, compósitos 
microhíbridos e fluidos, amálgama de 
prata, cimentos de IV e de Óxido de 
zinco eugenol reforçado, hidróxido de 
cálcio. 

5º / 1º 

Ácidos, adesivos, compósitos 
microhíbridos e fluidos, amálgama de 
prata, cimentos de IV e de Óxido de 
zinco eugenol reforçado, hidróxido de 
cálcio. 

 

5º / 2º 

Ácidos, adesivos, compósitos 
microhíbridos e fluidos, amálgama de 
prata, cimentos de IV e de Óxido de 
zinco eugenol reforçado, hidróxido de 
cálcio. 
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Tabela 34: 
Instrumentos / materiais auxiliares usados 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  

Todos os instrumentos rotativos, porta-
matrizes (Tofflemire e/ou Ivory), cunhas 
Sycamore, dique de borracha, fio 
dentário, papel de articular, etc (na 
clínica) 

2º / 2º  

3º / 1º Nenhum 

3º / 2º  

4º / 1º 
Matriz e porta matriz, cunhas de 
madeira, tiras de lixa, papel de articular 
e ocasionalmente dique de borracha. 

4º / 2º 
Matriz e porta matriz, cunhas de 
madeira, tiras de lixa, papel de articular 
e ocasionalmente dique de borracha. 

5º / 1º 
Matriz e porta matriz, cunhas de 
madeira, tiras de lixa, papel de articular 
e ocasionalmente dique de borracha. 

 

5º / 2º 
Matriz e porta matriz, cunhas de 
madeira, tiras de lixa, papel de articular 
e ocasionalmente dique de borracha. 

 

 

Tabela 35: 
Materiais usados para acabamento e polimento 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Taças de polimento para amálgama 

2º / 2º  

3º / 1º Não se aplica Todos os materias de polimento para as 
restaurações com amálgama e resinas 
compostas (taças, discos, fitas de lixa, 
etc) 

3º / 2º  

4º / 1º 

Brocas de acabamento laminadas e 
diamantadas, taças e pontas de 
borracha e discos de acabamento e 
polimento 

4º / 2º 

Brocas de acabamento laminadas e 
diamantadas, taças e pontas de 
borracha e discos de acabamento e 
polimento 

5º / 1º 

Brocas de acabamento laminadas e 
diamantadas, taças e pontas de 
borracha e discos de acabamento e 
polimento 

 

5º / 2º 

Brocas de acabamento laminadas e 
diamantadas, taças e pontas de 
borracha e discos de acabamento e 
polimento 

 

 

Tabela 36: 
Uso de escalas de cor para realizar restaurações a compósito 

Ano / FMDUP EUDHF 
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semestre 

2º / 1º  Não se aplica 

2º / 2º  

3º / 1º Não se aplica Os alunos usam as escalas de cor nas 
restaurações a compósito realizadas na 
clínica 

3º / 2º  

4º / 1º 
Os alunos são ensinados a usar e têm 
de o fazer 

4º / 2º 
Os alunos são ensinados a usar e têm 
de o fazer 

5º / 1º 
Os alunos são ensinados a usar e têm 
de o fazer 

 

5º / 2º 
Os alunos são ensinados a usar e têm 
de o fazer 

 

 

Tabela 37: 
Rapidez de trabalho requerida 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  

Nas primeiras aulas, um procedimento 
completo por aula é bom mas não 
estritamente obrigatório; 
A partir de meio do semester, um 
procedimento completo é requerido e, 
depois, dois procedimentos completos  

2º / 2º  
São requeridos dois procedimentos 
completos por aula 

3º / 1º 
Pelo menos um preparo cavitário por 
aula 

São requeridos um ou dois 
procedimentos completos por aula 

3º / 2º  

Dependendo dos doentes e das 
indicações de tratamento, requerem-se 
10 tratamentos restauradores (3 com 
amálgama e 7 com resina composta) 
durante o semestre 

4º / 1º 
Pelo menos um trabalho completo por 
aula 

Mínimo de 50 a 60 restaurações 
durante cada semestre clínico 

4º / 2º 
Pelo menos um trabalho completo por 
aula 

5º / 1º 
De preferência 2 trabalhos completos 
por aula 

 

5º / 2º 
De preferência 2 trabalhos completos 
por aula 

 

 

Tabela 38: 
Aspectos mais positivos na globalidade da disciplina (opinião dos docentes) 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Devido a um programa condensado, os 
estudantes adquirem consideráveis 
habilidades práticas para manusear os 

2º / 2º  
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instrumentos rotativos, realizar 
preparos cavitários em modelos de 
Frasaco e executar tratamentos 
restauradores. 

3º / 1º 
Destreza manual e aprendizagem dos 
princípios gerais dos preparos cavitários 

Devido a um programa condensado, os 
estudantes aperfeiçoam as habilidades 
práticas para manusear os 
instrumentos rotativos, realizar 
preparos cavitários em modelos de 
Frasaco e executar tratamentos 
restauradores mais avançados. 

3º / 2º  

4º / 1º 
Diagnóstico das lesões de cárie e sua 
abordagem para tratamento 

Os estudantes consultam bastantes 
doentes, tendo oportunidade de 
diagnosticar e tratar casos diversos 

4º / 2º 
Diagnóstico das lesões de cárie e sua 
abordagem para tratamento 

5º / 1º 
Diagnóstico diferencial das lesões dos 
tecidos duros dos dentes e sua 
abordagem para tratamento 

 

5º / 2º 
Restauração de dentes mais 
comprometidos na sua estrutura, por 
exemplo dentes desvitalizados. 

 

 

Tabela 39: 
Aspectos menos positivos na globalidade da disciplina (opinião dos docentes) 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  
O número de estudantes inscritos nas 
disciplinas está a aumentar, o que pode 
ser desfavorável a uma educação 
interactiva; se as aulas incluírem menor 
número de alunos, a educação prática 
poderá ser mais satisfatória 

2º / 2º  

3º / 1º Pouco tempo para o treino pré-clínico 

3º / 2º  

4º / 1º Poucos docentes  

4º / 2º 
Poucos docentes e ausência de clínica 
integrada 

5º / 1º 
Poucos docentes e ausência de clínica 
integrada 

 

5º / 2º 
Poucos casos de dentes desvitalizados 
implica pouco treino na restauração dos 
mesmos 

 

 

Tabela 40: 
Importância para o sucesso profissional futuro dos estudantes (opinião dos docentes) 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Os estudantes aprendem os princípios 
gerais das cavidades segundo Black, 
aprendem a manusear os instrumentos 
rotativos, etc, desenvolvendo destreza 
manual 

2º / 2º  

3º / 1º Fundamental porque se trata dos Os estudantes aprendem a utilizar 
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conhecimentos básicos sistemas adesivos e resinas compostas 
e, também, restaurações a amálgama 
mais complexas; 
No segundo semestre, iniciam o 
tratamento de doentes com cáries 
oclusais ou proximais pequenas 

3º / 2º  

4º / 1º 
O tempo é muito limitado, por isso os 
conteúdos são os fundamentais e por 
isso são todos importantes 

Os estudantes consultam diversos 
doentes e aprendem a diagnosticar e 
traçar planos de tratamento; executam 
tratamentos restauradores de lesões 
cariosas profundas ou casos mais 
complicados  

4º / 2º 
O tempo é muito limitado, por isso os 
conteúdos são os fundamentais e por 
isso são todos importantes 

5º / 1º 
O tempo é muito limitado, por isso os 
conteúdos são os fundamentais e por 
isso são todos importantes 

 

5º / 2º 
O tempo é muito limitado, por isso os 
conteúdos são os fundamentais e por 
isso são todos importantes 

 

 

Tabela 41: 
Possíveis melhorias no sentido de proporcionar melhores competências e aptidões aos 

estudantes (opinião dos docentes) 

Ano / 
semestre 

FMDUP EUDHF 

2º / 1º  Ter um laboratório mais amplo ou 
turmas mais reduzidas beneficiaria os 
estudantes; 
Usar simuladores educativos mais 
avançados também proporcionaria 
competências mais avançadas aos 
estudantes 

2º / 2º  

3º / 1º Mais tempo para a pré-clinica 

3º / 2º  

4º / 1º Mais docentes Os estudantes têm a oportunidade de 
tratar e acompanhar imensos casos 
diferentes na clínica; cremos que o 
sistema educativo é bastante 
satisfatório para a vida profissional dos 
estudantes após a sua graduação 

4º / 2º 

Mais docentes e casos clínicos mais 
diversificados 

5º / 1º 
Mais docentes e casos clínicos mais 
diversificados 

 

5º / 2º 
Mais docentes e casos clínicos mais 
diversificados 

 

 

V. Aulas de Manipulação (EUDHF) 

Tabela 42: aulas de Manipulação na EUDHF 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1. A que disciplina 
pertencem as aulas de 
Manipulação? Em que 

O nome da disciplina é “Anatomia e Fisiologia Dentária”; situa-
se no primeiro ano do plano de estudos da EUDHF, em ambos 
os semestres, e é leccionada por docentes das disciplinas de 
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semestre? Prostodontia. 

2. Que competências se 
espera que os estudantes 
adquiram no final das 
aulas? 

Espera-se que os estudantes adquiram conhecimentos 
completos acerca da anatomia e fisiologia de cada dente, 
capacidades de escultura de cera pela técnica de adição e 
capacidades de diagnóstico baseadas em aulas práticas.  

3. Quais os métodos de 
ensino? 

Os professores e assistentes demonstram os procedimentos 
desde o início até ao fim, para além de também explicar 
teoricamente, e depois os alunos praticam sob a supervisão dos 
professores passo-a-passo; explicações repetidas em suporte 
vídeo também estão disponíveis; quando atingem um 
determinado grau de experiência, são chamados a cumprir 
essas tarefas em tempo limitado para adquirir prática. 

4. Como se processa a 
avaliação? 

As esculturas de dentes, como trabalho de casa, são avaliadas 
no final de cada tarefa por um grupo de professores e 
assistentes semanalmente. Se o aluno não obtiver aprovação, é-
lhe passada outra tarefa como trabalho de casa. Os professores 
seguem um calendário de aulas e, se os alunos não as 
frequentam regularmente, são advertidos, mas é 
responsabilidade do aluno para cumprir ou não essas aulas. Os 
alunos fazem dois exames teóricos e práticos a cada semestre e, 
no final do ano, são feitos exames teóricos e práticos finais. Os 
alunos não aprovados nestes exames são colocados em cursos 
práticos de verão para desenvolver competências de 
manipulação e, então, poderão repetir os exames.  

5. Que grau de autonomia 
têm os estudantes? Com 
que frequência devem os 
docentes intervir? 

Espera-se que os estudantes trabalhem com ajuda, e devem 
mostrar cada passo para avaliação; nos exames práticos, 
espera-se que trabalhem sem ajuda até ao fim do 
procedimento; os professores comentam cada passo mostrado; 
um grupo de professores avalia o trabalho final. 

6. Quantos alunos há na 
aula? E quantos docentes? 

Infelizmente, há cerca de 150 estudantes nas aulas pré-clínicas 
do primeiro ano; a Faculdade preferiria grupos de trabalho mais 
pequenos, no entanto o número de estudantes em cada 
faculdade é decidido pelo Conselho do Ensino Superior; 
3 professores e 5-7 assistentes são responsáveis pelas aulas 

7. Os estudantes devem 
fazer algum trabalho-de-
casa? Se sim, de que tipo? 

Os estudantes devem esculpir um dente em sabonete e/ou cera 
numa semana; devem também desenhar cada dente e estudar 
aspectos teóricos acerca de cada dente 

8. Em que materiais 
trabalham? 

Sabonete e cera 

9. Que outros materiais 
auxiliares usam? 

Para a escultura em cera pela técnica de adição, são requeridos 
um conjunto de instrumentos metálicos (esculpidores), ceras 
específicas e dentes artificiais  

10. Que instrumentos 
usam? 

Espátulas e esculpidores 

11. Quão rapidamente se 
espera que os estudantes 
trabalhem? 

Um dente por semana; durante o exame, é dado um limite (por 
exemplo, uma hora) para esculpir um dente 

12. Quais os aspectos mais 
positivos desta disciplina? 
(opinião livre) 

Consultar o corpo docente livremente a todo o momento 

13. Quais os aspectos Elevado número de alunos 
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menos positivos desta 
disciplina? (opinião livre) 

14. Como descreveria a 
importância da disciplina 
para o futuro sucesso 
profissional dos 
estudantes? (opinião livre) 

Fundamental para os conhecimentos básicos de anatomia e 
fisiologia dentária e demais princípios gnatológicos e oclusais 

15. O que pode ser feito 
para melhorar o 
funcionamento da 
disciplina no sentido de 
proporcionar melhores 
competências aos 
estudantes? (opinião livre) 

Os estudantes deveriam trabalhar mais nos seus tempos de 
trabalho livre; o corpo docente já é muito prestável 

 

DISCUSSÃO 

Análise dos planos de estudo 

Perante uma primeira análise aos planos de estudo (Anexos 1 e 2), verifica-se que, na 

FMDUP, há 7 a 12 unidades curriculares por semestre, contra 11 a 16 na EUDHF; logo 

em seguida, salta à vista que a formação de base nas diversas áreas das ciências 

médicas é mais extensa na FMDUP – atravessando os primeiros sete semestres do 

curso e ocupando quase em exclusivo os primeiros quatro – do que na EUDHF, onde 

ocupam os quatro primeiros semestres e em particular os dois primeiros. As disciplinas 

pertencentes às ciências médicas básicas são relativamente semelhantes em ambos os 

cursos, à parte de alguns exemplos como Física, Ciência do Comportamento e Química 

Orgânica, que não existem na FMDUP; paralelamente, e no que concerne às 

específicas, a Oclusão não é uma disciplina independente na EUDHF como o é na 

FMDUP, estando integrada no departamento de Cirurgia, e as disciplinas de Prótese 

Fixa e Prótese Removível não existem em separado na EUDHF como na FMDUP, 

designando-se tão-somente Prostodontia. Quanto às unidades curriculares opcionais, a 

FMDUP oferece, no décimo semestre do curso, Suporte Básico de Vida e DAE ou 

História da Arte; na EUDHF, os estudantes podem escolher uma de três opções de 

unidades curriculares diferentes em quatro semestres do curso (o segundo, o terceiro, 

o quarto e o sexto), totalizando quatro em doze possíveis disciplinas de opção, como é 

possível verificar pela análise do Anexo 2. 

Análise dos planos curriculares 

Focando a atenção numa análise mais pormenorizada das actividades laboratoriais e 

práticas constantes nos planos curriculares, é de notar que, na FMDUP, o trabalho em 

laboratório nas ciências médicas básicas concentra-se nos quatro primeiros semestres 

(Tabelas 1 a 4), os trabalhos manuais de âmbito dentário no terceiro e quarto 

semestres (Tabelas 3 e 4), a pré-clínica propriamente dita situa-se entre o quinto e o 
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oitavo semestres (Tabelas 5 a 8) e a clínica inicia-se no sétimo semestre para Cirurgia 

Oral, Periodontologia e Dentisteria Operatória (Tabela 7), no oitavo semestre para 

Endodontia, Medicina Dentária Preventiva e Odontopediatria (Tabela 8), no nono para 

Prótese Fixa, Prótese Removível e Oclusão (Tabela 9) e no décimo para Ortodontia 

(Tabela 10); importa ressaltar que o nono e décimo semestres são os únicos semestres 

integralmente clínicos (Tabelas 9 e 10). Na EUDHF, o trabalho manual e pré-clínico 

integra os cinco primeiros semestres (Tabelas 11 a 15), estando a clínica distribuída 

pelos cinco restantes (Tabelas 16 a 20). Neste contexto, é imperioso salientar que o 

décimo semestre na FMDUP promove uma integração interdisciplinar mas não 

multidisciplinar, uma vez que há um agrupamento de especialidades próximas e/ou 

semelhantes, enquanto na EUDHF o nono e décimo semestres têm uma multiclínica 

que, como o nome sugere, é eminentemente multidisciplinar, integrando Dentisteria, 

Endodontia, Periodontologia, Cirurgia e Próteses Fixa e Removível. 

Trabalhos manuais na pré-clínica 

Na FMDUP apenas uma disciplina, situada no 3º e 4ºsem, requer trabalhos manuais de 

carácter dentário que pesam positivamente na aquisição de destreza manual e tomam 

um papel determinante no reconhecimento da anatomia das peças dentárias (Tabela 

21); os mesmos e mais alguns trabalhos são levados a cabo nos dois primeiros 

semestres da EUDHF, nas aulas de Manipulação (Tabela 42): estas merecem todo o 

mérito como exemplo a seguir no que toca à diversidade de trabalhos criativos que 

podem ser usados como veículo para desenvolver as habilidades artísticas refinadas 

que idealmente integram o perfil do médico dentista. Quanto ao uso do espelho para 

visão indirecta, que obriga também a grande perícia é, introduzido aos estudantes da 

FMDUP no sétimo semestre (Tabela 7) e no quarto aos da EUDHF (tabela 22). 

Primeiro contacto com materiais / procedimentos / clínica 

A Tabela 23 vem corroborar o facto já exposto de que, na FMDUP, o primeiro contacto 

com a pré-clínica, em particular com os instrumentos rotativos e os procedimentos 

operatórios, acontece no quinto semestre, e a introdução à clínica no sétimo para 

algumas disciplinas e no oitavo para a maioria das restantes (à excepção da 

Ortodontia, iniciada no décimo); já a Tabela 24 expõe a situação da EUDHF, onde o 

primeiro contacto com a pré-clínica ocorre no terceiro semestre; a clínica, por sua vez, 

é introduzida no 6º semestre. Torna-se, assim, evidente, que os alunos turcos têm 

todo um percurso académico mais precoce que os portugueses. Relativamente a 

iniciativas sociais, na FMDUP são levadas a cabo acções de promoção da saúde oral no 

âmbito dos programas Paranhos-Sorridente e Mundo-a-Sorrir, compulsórias a partir do 

7º semestre; na EUDHF, realizam-se acções de intervenção no âmbito da saúde oral 

em populações desfavorecidas em localidades relativamente dispersas da Turquia, 

com participação voluntária dos alunos dos semestres clínicos. 
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Aspectos concernentes às disciplinas do grupo da Dentisteria 

A Tabela 25 faz saltar à vista que, na EUDHF, todas as unidades curriculares de 

Dentisteria Conservadora são consecutivas entre o 3º e o 8º semestre, sendo 

sucedidas pela clínica multidisciplinar; na FMDUP, pelo contrário, há uma 

descontinuidade destas unidades curriculares que se traduz por um semestre de 

intervalo – o sexto – ao que acresce o facto de, nesse mesmo semestre, não existir 

qualquer das disciplinas com trabalhos relacionáveis (como a Medicina Dentária 

Preventiva, a Odontopediatria na clínica ou os Biomateriais) que possam assegurar a 

continuidade da prática pré-clínica da Dentisteria. Esta situação pode ter repercussões 

nocivas na rotina de aprendizagem dos estudantes que, nesta fase, se encontram 

ainda a um nível tão básico. 

As Tabelas 26 a 41 apresentam uma comparação directa entre determinados 

parâmetros relativos unicamente às unidades curriculares do grupo da Dentisteria, 

discriminados por semestre. Pode-se perceber que as competências a ser adquiridas 

pelos estudantes são, em geral, muito semelhantes em ambas as faculdades (Tabela 

26); diferem pelo semestre em que se enquadram (estando a EUDHF mais adiantada 

nesse aspecto), pelo número de semestres dedicados à Dentisteria pré-clínica (estando 

a EUDHF em vantagem) e pelo número de semestres clínicos com grau de exigência 

mais avançado (dois para a FMDUP e quatro para a EUDHF). Este conjunto de 

informações sugere que os estudantes da FMDUP dispõem de menos semestres pré-

clínicos para preparar uma prática clínica também mais curta: de facto, as primeiras 

restaurações em ambiente pré-clínico são realizadas no sétimo semestre, 

precisamente o mesmo em que se inicia a actividade clínica, o que denuncia um 

período de treino perigosamente reduzido – em contraste com intervalo do quarto ao 

sexto semestre no caso da EUDHF. No entanto, a disciplina de Biomateriais no sétimo e 

oitavo semestres vem oferecer algum treino pré-clínico extra dos procedimentos 

restauradores; de igual modo, a Odontopediatria clínica, no oitavo semestre, também 

dá o seu contributo num grau de dificuldade acrescido pela complexidade inerente ao 

tratamento de doentes pediátricos. 

Também os métodos de ensino são semelhantes em ambas as faculdades no que 

concerne à parte pré-clínica, conforme o demonstra a Tabela 27; no entanto, há 

diferenças na intervenção docente na clínica: na EUDHF, os docentes examinam o 

doente em primeiro lugar e só depois permitem que o estudante actue; esta 

metodologia não foi, em nenhum momento, relatada como acontecendo na FMDUP. 

Para além disso, as disciplinas têm, em ambas as Faculdades, um regime de avaliação 

contínua, conforme demonstrado na Tabela 28; diferem pela existência de exames 

finais na EUDHF, pelo número superior de momentos de avaliação na EUDHF, pela 

inclusão de respostas teóricas escritas no caso da FMDUP, pela nota mínima para 

aprovação (9,5 em 20 na FMDUP, 60 em 100 na EUDHF) e na possibilidade de 
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frequência de um curso de verão para melhoria de competências e repetição de exame 

caso o estudante da EUDHF não seja aprovado, ao contrário da FMDUP onde não há 

hipótese de repetição da avaliação; nos semestres clínicos, a avaliação na FMDUP é 

feita tendo em conta o desempenho geral dos estudantes independentemente do 

número de doentes tratados, dado ser um número muito reduzido, enquanto na 

EUDHF acresce à avaliação do desempenho o cumprimento dos limites mínimos de 

trabalho. Embora seja actualmente improvável, por motivos conjunturais alheios à 

vontade dos docentes, importar da universidade turca para a realidade portuguesa a 

ideia de limites numéricos de trabalho, é reconhecido que essa situação favoreceria 

em larga medida o grau de experiência de clínica por parte dos estudantes, mas 

também a sua capacidade de gestão de tempo. 

A Tabela 29 demonstra que os graus de autonomia esperados dos estudantes, bem 

como a frequência de intervenção por parte dos docentes, são semelhantes nas duas 

faculdades; de acordo com as entrevistas aos corpo docente de Dentisteria pré-clínica 

na EUDHF, há dois professores e cerca de oito assistentes nas aulas; em conjunto com 

os dados da tabela 30, é fácil calcular uma proporção de alunos por docente de 1:14, 

que é desfavorável em relação 1:10 que se verifica na FMDUP: isto pode estar 

relacionado com o facto de as aulas práticas na FMDUP dividirem o número total de 

alunos por três turnos, ao passo que na EUDHF os 140 alunos estão simultaneamente 

no mesmo laboratório; já no caso da clínica a situação inverte-se, uma vez que a 

FMDUP coloca os cerca de 80 alunos em binómios de trabalho enquanto a EUDHF 

divide os seus alunos em turnos que alternam entre si períodos de frequência intensiva 

de cada departamento clínico. 

A Tabela 31 mostra que as duas faculdades estão em pé de igualdade no que respeita a 

requerer trabalho de pesquisa por parte dos alunos como trabalho de casa; contudo, 

na EUDHF é pedido aos estudantes preparem algum trabalho prático em casa, 

sobretudo no início da disciplina pré-clínica, o que é desencorajado pelos docentes na 

FMDUP, que preferem que os estudantes desenvolvam estes trabalhos específicos na 

própria aula; ainda assim, a diferença mais marcante é que na FMDUP exigem-se 

relatórios de cada acto clínico – não apenas na Dentisteria, mas na globalidade das 

unidades curriculares, incluindo também algumas pré-clínicas. A este respeito, fica a 

dúvida se a redacção sistemática de relatórios será efectivamente proveitosa para os 

estudantes. 

O ensino dos preparos cavitários na FMDUP segue a sequência “dentes de Frasaco – 

dentes naturais montados em blocos de gesso – dentes de Frasaco montados em 

fantomas – doentes da clínica”; na EUDHF a sequência é “modelos de gesso de 

tamanho aumentado – dentes de Frasaco de tamanho natural – dentes de Frasaco 

montados em fantomas – doentes da clínica” (Tabela 32). Ainda que esta consideração 

seja passível de discórdia, é provável que o facto de iniciar o treino em modelos de 
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tamanho aumentado tenha um efeito pedagógico positivo, na medida em que 

possibilita aos estudantes aperceber-se com mais clareza dos detalhes requeridos 

antes de se investir na consciência de dimensões reais, tendo esta ideia sido vivamente 

defendida pelo corpo docente de Dentisteria da EUDHF aquando das entrevistas. 

Quanto aos materiais trabalhados (Tabela 33), materiais auxiliares (Tabela 34), 

materiais de acabamento e polimento (Tabela 35) e uso de escalas de cor nas 

restaurações a compósito (Tabela 36), verifica-se uma concordância entre ambas as 

faculdades. Uma chamada de atenção é feita apenas para o facto de o treino de 

tratamentos restauradores na pré-clínica da EUDHF incluir a simulação da colocação de 

uma base de cavidade, representada por cera rosa. 

A rapidez de trabalho esperada dos estudantes apresenta variações intra-institucionais 

muito diferentes, como consta na Tabela 37: na FMDUP, varia entre "pelo menos um 

preparo cavitário por aula" nos semestres pré-clínicos e clínicos e "de preferência dois 

por aula" nos últimos dois semestres, o que representa uma variação mínima e um 

grau de evolução pouco significativo em termos de rapidez de trabalho; já na EUDHF, a 

variação estende-se desde "um procedimento por aula, embora não obrigatório" nas 

primeiras aulas para "mínimo de 50 a 60 restaurações por semestre" no sétimo e 

oitavo semestres, e um mínimo de 100 por semestre na Clínica multidisciplinar 

(conforme relatado em entrevista), com aumentos progressivos de exigência mesmo 

intra-semestre, o que representa um aumento exponencial das exigências de 

velocidade de trabalho. Noutros termos, os limites mínimos de trabalho clínico na 

EUDHF (25 doentes a cada 3 meses) são muito mais elevados e mais rígidos que na 

FMDUP (1 doente por aula por binómio), como já demonstrado nas Tabelas 19 e 20, o 

que é muito pouco razoável para um aluno da FMDUP, que apenas terá a 

oportunidade de consultar cerca de 8 doentes nos mesmos três meses. Esta situação 

não favorece, certamente, o ganho de experiência por parte dos estudantes da 

FMDUP, pelo que seria de todo desejável uma reestruturação curricular para a qual o 

sistema vigente na EUDHF poderia servir de inspiração. 

De acordo com a opinião do corpo docente de Dentisteria das duas faculdades, o 

contributo destas disciplinas pré-clínicas para a destreza manual dos estudantes e, em 

particular, para as aptidões de diagnóstico e competências operatórias constitui, em 

ambos os casos o aspecto mais positivo na apreciação global das unidades curriculares 

(Tabela 38); merece destaque um outro ponto enunciado pelos docentes da EUDHF, 

que é o facto de os estudantes terem a oportunidade de seguir imensos doentes, o 

que os coloca em nítida vantagem em termos de experiência clínica em relação aos 

alunos da FMDUP; de facto, esse é relatado como um dos aspectos menos positivos da 

Dentisteria na FMDUP, a par da escassez de tempo para o treino pré-clínico, do 

reduzido número de docentes e da inexistência de uma clínica multidisciplinar; na 

EUDHF, o problema apontado não é a falta de docentes, mas sim o elevado número de 

alunos que desfavorece a educação do tipo interactivo que é tão desejado pelas 
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normas de Bolonha (Tabela 39). Ainda assim, o corpo docente de Dentisteria da EUDHF 

demonstra-se optimista em relação ao seu sistema educativo; as possíveis melhorias 

no sentido de proporcionar melhores competências e aptidões aos estudantes 

resumir-se-iam a uma redução do número de estudantes e à aquisição de simuladores 

pedagógicos mais sofisticados; no caso da FMDUP dependeriam, na opinião mais 

circunspecta dos docentes, de mais tempo para a pré-clínica, mais docentes e mais 

doentes a deslocar-se à Faculdade. A respeito deste último aspecto, há duas situações 

que importa considerar: (1) na EUDHF há uma clínica de triagem a funcionar sob 

responsabilidade do departamento de diagnóstico e radiologia oral, com 160 vagas 

diárias (número fixo) para admissão de novos doentes; na FMDUP seria muito positivo 

implementar tão brevemente quanto possível, a consulta de triagem; a atribuição das 

triagens aos alunos na transição entre a pré-clínica e a clínica é uma ideia a explorar; 

(2) na EUDHF existe ainda a consulta de urgência, a funcionar na Multiclínica, com dois 

alunos de 5º ano designados a cada duas semanas exclusivamente para esse efeito; já 

na FMDUP, o atendimento das vagas depende da existência de alunos desocupados e 

da autorização dos professores da disciplina em que estes se encontram. Seria 

proveitoso prever estas situações criando um regime de nomeações – voluntárias ou 

não – para uma gestão dos casos de urgência que permita não apenas trazer benefício 

aos estudantes mas também agilizar o serviço prestado à Comunidade. 

A importância das unidades curriculares de Dentisteria para o sucesso profissional dos 

futuros médicos dentistas é reiterada pelos docentes na Tabela 40 e também nas 

entrevistas. Merece particular destaque a consideração unânime de que aprender a 

executar os preparos cavitários segundo Black é tão importante como aprender a 

manusear os instrumentos rotativos, a esculpir a anatomia de cada dente (seja com 

que material for), a trabalhar com visão indirecta, entre outras, pelo seu grande 

potencial de promover a minúcia e a destreza manual indispensáveis ao exercício 

desta profissão. Na verdade, essa ideia é suportada pelos facto de os preparos 

cavitários para amálgama de prata serem tecnicamente muito mais exigentes do que 

os preparos para resinas compostas, por todo o conjunto de regras necessárias à 

produção de uma forma de retenção que garanta o perdurar da restauração no tempo. 

Análise global retrospectiva: limitações do estudo 

A primeira delas prende-se com o facto de se desconhecem outros estudos neste 

âmbito, pelo que raros trabalhos publicados puderam ser tidos como referência; 

assim, não houve acesso as linhas de orientação previamente traçadas e testadas que 

conduzissem esta investigação. A segunda limitação vem na sequência da primeira, na 

medida em que o desenho da investigação foi original de raiz: reconhece-se que os 

questionários e entrevistas, bem como o método de comparação directa dos 

resultados, proporcionam percepções subjectivas; no entanto, foi considerado o único 

método prático e eficiente de analisar comparativamente os dados de apenas duas 
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Faculdades; a utilização de questionários-base semelhantes para ambas as Faculdades, 

bem como a inclusão de questões de resposta fechada, foram considerados o melhor 

modo de possibilitar comparações de dados estritamente qualitativos a partir de 

respostas essencialmente subjectivas. Um terceiro aspecto menos positivo é a 

existência de dados em falta, resultante da impossibilidade de obter todos os dados 

necessários das fontes adequadas em tempo útil. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados deste estudo, foi possível obter as seguintes conclusões: 

 A sólida formação em ciências básicas e médicas na FMDUP é um ponto-chave 

na formação dos seus estudantes que os habilita a um desempenho criterioso da arte 

nobre de diagnosticar. 

 O primor técnico e a vasta experiência clínica são qualidades preciosas que os 

estudantes da EUDHF reúnem e os tornam muito competitivos num cenário de 

mercado global de trabalho. 

 A educação na FMDUP peca por insuficiente no que concerne à prática clínica, 

distanciando-se da praticada na EUDHF. 

 A Dentisteria desempenha um papel insubstituível no desenvolvimento das 

competências práticas dos estudantes, tanto pelo seu carácter iniciante aos 

instrumentos rotativos e aos preparos cavitários como pelas exigências de destreza na 

adaptação e escultura dos materiais restauradores, bem como de perícia para o 

trabalho com visão indirecta. 

 Ainda que o uso de amálgama de prata como material restaurador de dentes 

posteriores venha a ser descontinuado nalgum destes países, é de todo o interesse 

que os preparos cavitários segundo Black continuem a ser leccionados nas faculdades, 

pois a sua técnica, por ser muito mais exigente que a dos preparos para resinas 

compostas, encerra um grande potencial de promover a minúcia e a destreza manual 

indispensáveis ao exercício desta profissão. 

Com esta investigação, espera-se ainda ter sido dado um passo na direcção de 

promover o desenvolvimento de um plano de estudos baseado em competências, para 

que o curso de Mestrado Integrado em Medicina Dentária da Universidade do Porto 

venha a achar-se enquadrado em pleno nos preceitos de Bolonha. 
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ANEXO 1 

Plano de estudos oficial para o ano lectivo 2010-2011 na FMDUP  
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4º Ano 
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ANEXO 2 

Plano de estudos oficial para o ano lectivo 2010-2011 na EUDHF   
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ANEXO 3 

Questionário enviado aos docentes da FMDUP  
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Breve descrição / estrutura prevista do estudo: 

Primeiramente, o objectivo principal é obter uma visão geral da estrutura dos planos 

curriculares de ambas as universidades (EÜDHF e FMDUP), através da análise de: 

• Distribuição das disciplinas (básicas, pré-clínicas, clínicas) ao longo dos 

semestres de estudo, tendo em conta o número total de horas para cada uma; 

• O posicionamento relativo das disciplinas pré-clínicas no plano de estudos, 

tendo em conta os principais trabalhos laboratoriais e práticos exigidos em cada uma; 

• O posicionamento relativo das disciplinas clínicas no plano de estudos, com 

destaque para o momento de introdução à clínica em cada uma. 

Posteriormente, será dado destaque ao ensino da Dentisteria, especialmente na sua 

vertente pré-clínica. A análise incidirá sobre: 

• O conteúdo programático de todas as disciplinas pertencentes ao grupo da 

Dentisteria em todos os anos do curso, incluindo conteúdos teóricos básicos, trabalho de 

laboratório, trabalhos práticos e clínica; 

• Uma atenção especial será dada às disciplinas pré-clínicas da Dentisteria: 

detalhes sobre as actividades programadas, técnicas de ensino, demonstrações, vigilância, 

métodos de avaliação, nível de autonomia ao longo do tempo, número de alunos por 

professor ou assistente, trabalhos de casa, etc. 

 

Primeira parte do estudo: 

Nesta secção, que procura uma visão geral acerca do plano curricular do curso de 

Medicina Dentária na FMDUP tendo por referência o ano lectivo de 2010-2011, colocam-se 

algumas questões para as quais precisarei de respostas de Professores das mais diversas áreas 

de especialidade; solicito a sua colaboração nas respostas relativas às disciplinas que lecciona: 

 

• Manusear materiais “não-dentários”: em que disciplinas é que os alunos manipulam 

materiais pela primeira vez, em particular aqueles que não estão relacionados com os 

materiais dentários (por exemplo, sabonete ou cera para esculpir dentes nas aulas de 

Anatomia Dentária)? Que tipo de trabalhos é necessário fazer com esses materiais? Como é 

que este tipo de trabalhos deverá beneficiar a formação dos alunos? Por favor, considere a 

tabela abaixo como um exemplo de como pode responder; também pode responder de outra 

forma, se preferir. A terceira coluna deve ser preenchida pelos professores (ou grupo de 

professores) que leccionam cada disciplina; a quarta coluna deve ser preenchida por um 

professor (ou grupo de professores) da área da Dentisteria, como explicado na Nota abaixo. 

Ano, 
semestre 

Disciplina Trabalho manual requerido 
Como beneficia a destreza 
manual dos estudantes na 
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perspectiva da Dentisteria 
(ver Nota abaixo) 

    

    

    

    

* Nota importante: as informações sobre o “trabalho manual requerido" deverão estar 

mencionadas no plano curricular oficial da respectiva disciplina. No entanto, a informação 

sobre "como beneficia a destreza manual dos estudantes" deve ser fornecida por um professor 

de Dentisteria (ou grupo de professores, se possível), pois será mais interessante para este 

estudo para analisar os contributos de cada disciplina numa perspectiva mais direccionada 

para a Dentisteria (por outras palavras, em que é que os conhecimentos prévios adquiridos 

noutras disciplinas – por exemplo, Cirurgia, Prótese, Endodontia – contribuem para uma 

melhor prestação dos alunos na futura prática clínica de Dentisteria?) 

 

•Manusear materiais dentários: em que disciplinas é que os alunos manuseiam cada um 

dos materiais dentários reais pela primeira vez na sua formação pré-clínica? (por exemplo, em 

que disciplina manuseiam pela primeira vez instrumentos rotatórios como turbina, peça de 

mão e contra ângulo, amálgamas, compósitos e outros materiais de restauração; fazem 

impressões em alginato; preparam modelos de gesso; usam brocas endodônticas; usam 

curetas de Gracey; usam o instrumento de ultrassons; etc...) É possível responder através de 

um quadro bastante semelhante ao anterior. A tabela que se segue pode incluir algumas das 

disciplinas mencionadas na primeira tabela, desde que se encaixem em ambas as categorias de 

"manipulação de materiais não-dentários" e "manipulação de materiais dentários": 

Ano, 
semestre 

Disciplina Primeiro contacto com 

   

   

   

   

 

•Trabalhos planeados para cada disciplina pré-clínica ao longo do plano de estudos: 

seria interessante ter uma lista dos trabalhos planeados para cada disciplina pré-clínica; não 

será necessário ter uma lista dos conteúdos leccionados nas aulas teóricas, mas apenas de 

todos os trabalhos laboratoriais e trabalhos práticos exigidos. Ao considerar as tabelas que se 

seguem, por favor tenha em conta que já está preenchida a primeira coluna de acordo com as 

disciplinas constantes no plano de estudos de 2010-2011, tendo sido incluídas apenas as 

disciplinas que têm componente laboratorial e/ou prática; importa que sejam inseridos os 

conteúdos oficiais para essa disciplina, aprovados pela comissão científica da Faculdade. 

Disciplina 
(1ºa, 1ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Biologia Celular e Molecular I   

Bioquímica I   
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Disciplina 
(1ºa, 2ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Biologia Celular e Molecular II   

 

Disciplina 
(2ºa, 1ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Anatomia e Histologia 
Dentária I 

  

Histologia e Embriologia I   

Microbiologia I   

 

Disciplina 
(2ºa, 2ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Anatomia e Histologia 
Dentária II 

  

Histologia e Embriologia II   

Microbiologia II   

 

Disciplina 
(3ºa, 1ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Dentisteria Operatória I   

Medicina Dentária Preventiva 
e Saúde Oral Comunitária I 

  

Oclusão, ATM e Dor Orofacial 
I 

  

Prótese Removível I   

 

Disciplina 
(3ºa, 2ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Cirurgia Oral I   

Endodontia I   

Imagiologia Geral e Dentária 
II 

  

Ortodontia I   

 

Disciplina 
(4ºa, 1ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Ciência e Tecnologia de 
Biomateriais II 

  

Cirurgia Oral II   

Dentisteria Operatória II   

Endodontia II   

Medicina Dentária Preventiva 
e Saúde Oral Comunitária II 
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Ortodontia II   

Periodontologia II   

Prótese Fixa II   

Prótese Removível II   

 

Disciplina 
(4ºa, 2ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Ciência e Tecnologia de 
Biomateriais III 

  

Cirurgia Oral III   

Dentisteria Operatória III   

Endodontia III   

Medicina Dentária Preventiva 
e Saúde Oral Comunitária III 

  

Oclusão, ATM e Dor Orofacial 
II 

  

Odontopediatria II   

Ortodontia III   

Periodontologia III   

Prótese Fixa III   

Prótese Removível III   

 

Disciplina 
(5ºa, 1ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Cirurgia Oral IV   

Dentisteria Operatória IV   

Endodontia IV   

Oclusão, ATM e Dor Orofacial 
III 

  

Odontopediatria III   

Periodontologia IV   

Prótese Fixa IV   

Prótese Removível IV   

 

Disciplina 
(5ºa, 2ºs) 

Plano laboratorial para o 
semestre 

Plano prático para o 
semestre 

Suporte Básico de Vida e DAE   

UCMDC   

UCOO   

UCPCO   

UCPDO   

 

Segunda parte do estudo: 
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Em relação à segunda parte do estudo – os detalhes acerca de cada uma das disciplinas 

pré-clínicas pertencentes ao grupo da Dentisteria Operatória – aqui vão algumas questões para 

as quais gostaria de contar com a sua resposta; em algumas delas será pedida a sua opinião: 

1. Que competências se espera que os estudantes adquiram no final da disciplina? 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

2. Como descreve os métodos de ensino? 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

3. Como é feita a avaliação à disciplina? 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

4. Que grau de autonomia têm os estudantes? E quão frequentemente devem os 

professores/assistentes verificar/avaliar/ajudar durante a execução de um dado 

procedimento? 
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Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

5. Quantos estudantes há em cada aula? E quantos professores? E quantos assistentes? 

(Seria óptimo ter os números reais relativos a 2010-2011; se não for possível, aceitam-se 

números aproximados, desde que designados como tal) 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

6. Os estudantes têm de fazer algum trabalho-de-casa? Se sim, que tipo de trabalhos 

devem fazer?  

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

7. Em que suporte(s) devem os estudantes trabalhar? 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 
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Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

8. Que material(is) usam os estudantes durante o seu treino?  

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

9. Que instrumentos – para além da turbina, contra-ângulo, brocas, espátulas, 

calcadores e brunidores – usam os estudantes durante a sua prática pré-clínica?  

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

10. Os estudantes fazem acabamento e/ou polimento das restaurações? Se sim, que 

materiais usam para esse efeito?  

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
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(5º ano, 2º semestre) 

 

11. Os estudantes são ensinados a usar e/ou são obrigados a usar escalas de cor para 

realizar restaurações a compósito durante o seu treino/prática? 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

12. Quão rapidamente devem os estudantes trabalhar? 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

13. Quais os aspectos mais positivos na globalidade desta disciplina? (a sua opinião livre) 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

14. Quais os aspectos menos bons na globalidade desta disciplina? (a sua opinião livre) 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II  



- 60 - 

(4º ano, 1º semestre) 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

15. Como descreveria a importância dos conteúdos de cada disciplina para o sucesso 

profissional futuro de um estudante? (a sua opinião livre) 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

16. Há algo que poderia ser feito para melhorar o funcionamento desta disciplina no 

sentido de proporcionar melhores competências e aptidões aos estudantes? (a sua opinião 

livre) 

Dentisteria Operatória I 
(3º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória II 
(4º ano, 1º semestre) 

 

Dentisteria Operatória III 
(4º ano, 2º semestre) 

 

Dentisteria Operatória IV 
(5º ano, 1º semestre) 

 

Unidade Clínica de Medicina 
Dentária Conservadora 
(5º ano, 2º semestre) 

 

 

Por favor, esteja à vontade para adicionar mais comentários ou informações, se assim o 

desejar. 
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ANEXO 4 

Questionário enviado aos docentes da EUDHF   
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Structure: 

Firstly, the main goal is to get an overview of the course structures from both 

universities (FMDUP and EÜDHF), through analyzing: 

 The distribution of every and each course (basic; pre-clinical; clinical) along the 

periods of study, concerning the total number of hours for each; 

 The relative positioning of pre-clinical courses in the course structure, 

concerning the main lab-works and practical-works required for each; 

 The relative positioning of clinical courses in the course structure, concerning 

the moment of introduction to the clinics for each department. 

Afterwards, focus will be given to the Conservative Dentistry teaching, especially on its 

pre-clinical sphere. The analysis will be made over: 

 The contents of every course belonging to Conservative Dentistry all over the 

years of study, including theoretical basis, laboratory work, practical work and clinics; 

 Special attention will be paid to the pre-clinical Conservative Dentistry courses: 

details about programmed activities, teaching techniques, demonstrations, surveillance, 

evaluation methods, autonomy level throughout the time, number of students per teachers or 

assistants, homework, and so on. 

 

Questions / documents needed: 

•"Manipulation" lessons: some informations about manipulation lessons (its positioning 

in the course structure, contents, handwork planned, detailed evaluation methods, etc) 

QUESTION ANSWER 

1. To which course do “Manipulation” lessons 
belong to? In which semester(s)? 

 

2. Which goals are expected to be acquired 
by students at the end of the course? 

 

3. Can you explain the teaching methods 
followed? (for example: “one or more 
teachers make the entire procedure so that 
every student can see; then, they must do it 
by themselves”; “a video is shown to the class 
with the entire procedure; after watching it 
all, they must do it by themselves”; “each 
step is explained at a time; students must do 
it by themselves in limited time; only then, 
the next step is taught”; …) 

 

4. How is evaluation made? (Continuous or 
discontinuously? With or without 
intermediary tests? With or without “surprise 
tests”? With or without final exam? The 
tests/exams include only practical work or do 
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they also require theoretical written 
answers? What is the limit time? Is a student 
who failed given the opportunity to repeat 
the evaluation? Which criteria are taken into 
account on tests and exams? Are there any 
penalties to a student’s mark if he arrives late 
or misses one or more lessons – if yes, which 
are they?) 

5. How much autonomy must students have? 
(examples: students are expected to work 
with help; students must show each step for 
evaluation; students are expected to work 
without any help until the end of the 
procedure; …) How often do 
teachers/assistants inspection/evaluate/help 
during the execution of one single 
procedure? (examples: after each step; 
beginning-middle-end; only at the end; …) 

 

6. How many students are there in one 
lesson? And how many teachers? And how 
many assistants? (It would be great to have 
the real numbers from 2010-2011; if not 
possible, approximate numbers are accepted) 

 

7. Do students have to make any homework? 
If yes, which kind of works do they have to 
do? (Research? Continuing hand-work from 
the lessons? Preparing specific steps of a 
procedure so that they can work faster in the 
classroom? …) 

 

8. In which material(s) do students work? 
(soap; wax; …) 

 

9. Which other material(s) – including 
auxiliary materials – do students use?  

 

10. Which instrument(s) do students use for 
their work? (spatulas, carvers, …) 

 

11. How fast are students required to work? 
(examples: there are no time limitations in 
this course; one complete procedure per 
lesson is good but not strictly compulsory; 
one complete procedure is required; at least 
two complete procedures; one complete 
procedure for each 20 minutes; …) 

 

12. Which are the best features about the 
course? (your free opinion) 

 

13. Which are the less good features about 
the course? (your free opinion) 

 

14. How would you describe the importance 
of the course’s contents to the future 
professional success of a student? (your free 
opinion) 

 

15. Is there anything that could be done to  
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improve the functioning of these courses so 
that they can provide better competences 
and skills to the students? (your free opinion) 

16. Please, feel free to add some more 
informations that you may consider useful / 
interesting. (optional) 

 

 

•Handling soap and other “non-dental” materials: In which courses do students handle 

materials for the first time, even if those are not related to Dental materials (for example, 

soap)? What kind of works are they required to do with those materials? How is this kind of 

works expected to benefit the students’ training? Please consider the following table as an 

example of how you can answer to this; you can also answer another way if you like: 

Year and 
semester 

Course Handicraft work required 

How does it benefit students’ 
hand-skills (this must be 

filled in by a Conservative 
Dentistry teacher) 

    

    

    

    

*Please notice: the information on “handicraft work required” must be mentioned in the 

official plan for that course. However, the information on “how does it benefit students’ hand-

skills” would better be provided by a Conservative Dentistry teacher (or group of teachers, if 

possible), because it will be more interesting for this study to analyze those benefits in a more 

“Conservative-Dentistry-directed” perspective. 

 

•Handling dental materials: In which courses do students first handle real dental 

materials in their pre-clinical training? (for example, in which course do they first handle rotary 

instruments such as turbine, handpiece and slow-speed; amalgams, composites and other 

filling materials; make alginate impressions; prepare stone casts; use endodontic burs; use 

Gracey curets; use ultrasonic instrument; and so on…) One possible way to answer this is 

through a table quite similar to the previous one; it can include some of the courses 

mentioned in the first table, as long as they fit for “handling non-dental materials” and 

“handling dental materials”. 

Year and 
semester 

Course “First-time” handling contact for 

   

   

   

 

•Work planning in each pre-clinical course along the course structure: it would be 

important to get the list of planned works for every pre-clinical course; it’s not necessary to 

have the list of contents taught in the theoretical lectures, but just the contents for lab work 



- 65 - 

and practical work. While considering the following tables, please notice I have already filled in 

the two first columns according to the “Course Structure” PDF document: I included only the 

courses in that list that have laboratory and/or practical classes. I believe that the missing 

information for the remaining columns can be provided from the teachers of each course or 

through a document from the Faculty (maybe in the website); it just matters that it is the 

official contents plan for that course, approved by the scientific committee of the Faculty. I can 

fill in those columns myself, as long as you will please provide me the official curriculum of 

each subject.  

Course 
(1st year, 1st sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Physics   

Biostatistics   

Medical Biology and Genetics   

Organic Chemistry   

Dental Anatomy and 
Physiology 

  

 

Course 
(1st year, 2nd sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Biophysics   

Anatomy   

Life Support   

Biostatistics   

Medical Biology and Genetics   

Organic Chemistry   

Dental Anatomy and 
Physiology 

  

 

Course 
(2nd year, 1st sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Histology-Embryology   

Microbiology   

Biochemistry   

Anatomy (Head and Neck)   

Conservative Dentistry I   

General Physiology   

Periodontology I   

 

Course 
(2nd year, 2nd sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Histology-Embryology   

Biochemistry   

Anatomy (Head and Neck)   

Conservative Dentistry II   

Endodontics II   

Topographical Anatomy   
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General Physiology   

Prosthodontics I   

 

Course 
(3rd year, 1st sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Periodontology II   

Prosthodontics II   

Oral Physiology   

Conservative Dentistry II   

Endodontics II   

Pathology   

Oral Diagnosis and 
Radiography I 

  

 

Course 
(3rd year, 2nd sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Orthodontics I   

Periodontology II   

Prosthodontics I   

Oral Biochemistry   

Oral Microbiology   

Conservative Dentistry II   

Endodontics II   

Pathology   

Oral Diagnosis and 
Radiography I 

  

 

Course 
(4th year, 1st sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Clinical Pharmacology   

Conservative Dentistry III   

Endodontics III   

Oral and Maxillofacial Surgery 
II 

  

Periodontology III   

Orthodontics II   

Oral Diagnosis and Radiology 
II 

  

Pedodontics II   

Prosthodontics III   

 

Course 
(4th year, 2nd sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Conservative Dentistry III   

Endodontics III   

Oral and Maxillofacial Surgery 
II 
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Periodontology III   

Orthodontics II   

Oral Diagnosis and Radiology 
II 

  

Pedodontics II   

Prosthodontics III   

 

Course 
(5th year, 1st sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Oral Diagnosis and Radiology 
Training 

  

Oral and Maxillofacial 
Training 

  

Orthodontics Training   

Pedodontics Training   

General Anesthesia and First 
Aid 

  

 

Course 
(5th year, 2nd sem.) 

Laboratory plan for the 
semester 

Practical plan for the 
semester 

Oral Diagnosis and Radiology 
Training 

  

Oral and Maxillofacial 
Training 

  

Orthodontics Training   

Pedodontics Training   

General Anesthesia and First 
Aid 

  

 

Second part of the study: 

Concerning the second part of the study – the details about each Conservative Dentistry 

pre-clinical course – here go some questions to which I would like you to answer; in some of 

them, your opinion will be asked: 

1. Which goals are expected to be acquired by students at the end of the course? 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 
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Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

2. Can you explain the teaching methods followed? 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

3. How is evaluation made? 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

4. How much autonomy must students have? How often do teachers/assistants 

inspection/evaluate/help during the execution of one single procedure? 

 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Students are Conservative 
Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III  
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(4th Year, 2nd Sem) 

 

5. How many students are there in one lesson? And how many teachers? And how 

many assistants? (It would be great to have the real numbers from 2010-2011; if not possible, 

approximate numbers are accepted) 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

6. Do students have to make any homework? If yes, which kind of works do they have 

to do?  

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

7. In which material(s) do students work?  

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 
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8. Which material(s) do students use during their training?  

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

9. Which instrument(s) – apart from turbine, slow-speed, burs, spatulas, carvers and 

ball-instrument – do students use during their training? 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

10. Do students make the restoration finishing / polishing? If yes, what do they use for 

it?  

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

11. Are students taught to use / required to use color scales for performing composite 

restorations during their training?  
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Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

12. How fast are students required to work? 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

13. Which are the best features about each course? (your free opinion) 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

14. Which are the less good features about each course? (your free opinion) 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 
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Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

15. How would you describe the importance of each course’s contents to the future 

professional success of a student? (your free opinion) 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

16. Is there anything that could be done to improve the functioning of these courses so 

that they can provide better competences and skills to the students? (your free opinion) 

Conservative Dentistry I 
(2nd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(2nd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry II 
(3rd Year, 2nd Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 1st Sem) 

 

Conservative Dentistry III 
(4th Year, 2nd Sem) 

 

 

Please, feel free to add some more comments or information if you wish. 

 


