
CURSO PARA ASSISTENTES 
EM CLÍNICA DENTÁRIA 

SÁBADOS
09:00 - 13:00

ESTÁGIO INCLUÍDO

O curso para assistentes em clínica dentária forma profissionais capazes de 
prestar apoio a Médicos Dentistas e a outros profissionais da área. 

Ficarão aptos a acompanhar os pacientes antes, durante e após os tratamentos 
e consultas, a colaborar na limpeza e desinfeção dos espaços e dos materiais, a 
preparar os procedimentos clínicos, a efetuar a gestão de stocks e a prestar 
apoio administrativo.

Este curso terá como objetivos:

· Desenvolvimento de capacidades teóricas e práticas da atividade;

· Preparação profissional, pessoal, cultural e social na área da Medicina 
Dentária;

· Conhecer as diversas áreas da Saúde Oral, a sua importância e ação;

· Compreender a influência da receçãona primeira impressão de um paciente;

· Aprender técnicas de comunicação úteis à fidelização de pacientes;

· Conhecer os princípios base de uma conduta ética e os princípios 
deontológicos da profissão;

· Obter noções de anatomia, patologia, material dentário e manutenção de 
equipamentos utilizados em medicina dentária;

· Identificar técnicas e procedimentos de assistência em medicina dentária 
generalista;

· Aprender as particularidades da assistência em especialidades como Cirurgia, 
Implantologia, Ortodontia, Prostodontia, Odontopediatria, entre outras;

· Reconhecer a importância da desinfeção e esterilização;

· Adquirir noções de primeiros-socorros e cuidados com pacientes especiais;

· Adquirir competências e know-how nas áreas de Sedação, Anestesia Geral e 
Fotografia Clínica.

A QUEM SE DESTINA O CURSO? 
QUAIS AS SAÍDAS PROFISSIONAIS?

Destina-se a:

· Assistentes Dentários a exercer funções no setor público e privado da Saúde 
Oral, com necessidade de fundamentar e atualizar os seus conhecimentos;

· Candidatos com experiência em Assistência Dentária que pretendam obter 
reconhecimento para exercício das suas funções;

· Outros profissionais dos Serviços de Saúde Oral - adminstração, receção e 
gestão - que pretendam adquirir conhecimentos mais aprofundados e técnicos 
sobre as especificidades desta área de negócio;
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· Candidatos que terminaram os estudos – de nível secundário ou superior – e 
pretendem ingressar no mercado de trabalho com uma base profissionalizante;

· Outros candidatos com particular motivação pela componente curricular desta 
formação.

Saídas Profissionais:

· Auxiliar de Clínica Dentária ou Policlínica, com especialidade de Medicina 
Dentária;

· Rececionista de Clínica Dentária ou Policlínica, com especialidade de Medicina 
Dentária.

Poderão desempenhar estas funções em:
· HOSPITAIS PRIVADOS E PÚBLICOS COM ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA;
. CLÍNICAS PRIVADAS.
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REQUISITOS
12º ano de escolaridade (escolaridade mínima obrigatória)

Mais de 18 anos de idade

Gostar da área da Medicina Dentária

Gostar de Trabalho de Equipa

Ser uma pessoa motivada para lidar com o público

VALOR DO CURSO
200€ de inscrição

125€ por mês: 6 meses de duração

IBAN para pagamento: 0010 0000 46786140001 43

DESCONTO
Inscrições até 20 de Dezembro terão um desconto de 100€

INSCRIÇÃO
Data limite: 21 de janeiro de 2019

Procedimentos: preencher o formulário que consta no final

deste documento e enviar, juntamente com o comprovativo de pagamento

do Valor de Inscrição, para o email info@mdformacao.com.

MAIS INFORMAÇÕES
Liliana Pereira
lpereira@mdclinica.com
MD Clinica - Rua Castilho 59, 6ºandar 
1250-068 Lisboa
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PLANO DE ESTUDOS
Teórico: 6 meses
12 módulos (sábados de 15/15 dias)

Em cada módulo cada aluno ambienta-se ao vocabulário técnico usado num serviço 
de saúde oral, aos atos médicos e à sua forma de realização. 
O futuro Assistente Dentário praticará em meio clínico todos os procedimentos mais 
comuns (da sua responsabilidade)  em Medicina Dentária.

Sendo as Unidades de Formação de curta duração, não é intenção focar em exaustão 
cada tema, mas sim dar ao formando uma abrangência geral sobre tudo o que se 
desenvolve no dia a dia de atividade clínica.

No final será realizado um exame escrito com perguntas de escolha múltipla, 
mediante a nota positiva deste, o aluno poderá frequentar o Estágio Profissional.

MÓDULO I
LÍNGUAS E COMUNICAÇÃO - 9 FEVEREIRO
Dra. Alexandra Marques

. Vocabulário Técnico;

. Introdução aos Sistemas de Informação;

. Receção;

. Gestão Administrativa, Atendimento e Gestão de Agendas;

. Gestão de Stocks.

MÓDULOS II E III
CIÊNCIAS MÉDICAS BÁSICAS - 23 FEVEREIRO E 9 MARÇO
Dra. Margarida Cortez, Dra. Catarina Cotrim, Dra. Natália Costa

. Psicologia, Comunicação e Interação Multissocial;

. Deontologia e Ética;

. Farmacologia;

. Anatomia da Cabeça e Pescoço;

. Microbiologia e Parasitologia;

. Patologia Oral;

. Anestesia e Sedação;

. Suporte Básico de Vida;

MÓDULO IV
CIÊNCIAS AVANÇADAS – 23 MARÇO
Dra. Carina Soares , Dra Natália Costa

. Ergonomia;

. Meios Complementares de Diagnóstico;

. Instrumentos Dentários;

. Manutenção de Equipamentos;

. Materiais Dentários;

. Esterilização e Infeção Cruzada.
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MÓDULO V
ODONTOPEDIATRIA E SEDAÇÃO CONSCIENTE – 6 ABRIL
Dra. Cristina Mourinho

. Preparação do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta 
de odontopediatria;
. Tratamentos preventivos;
. Aplicação tópica de fluoretos;
. Selantes de fissura;
. Tratamentos restauradores;
. Materiais restauradores;
. Restaurações preventivas;
. Coroas metálicas;
. Terapia pulpar (apexificação, apexogénese, pulpotomia, pulpectomia);
. Traumatismos dentários;
. Modulação do comportamento;
. Pacientes especiais;
. Sedação consciente;
. Ortodontia na criança.

MÓDULO VI
DENTISTERIA E ENDODONTIA – 27 ABRIl
Dr. André Reis, Dra. Cláudia Pires

. Dentisteria

. Isolamento relativo e isolamento absoluto;

. Preparação do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta 
de dentisteria;
. Preparação cavitária;
. Proteções pulpares;
. Restaurações Provisórias;
. Restaurações diretas e indiretas;
. Reconstruções com espigões;
. Branqueamento dentário.

ENDODONTIA
. Anatomia radicular;
. Patologias pulpares e diagnóstico endodôntico;
. Apresentação do caso ao doente;
. Preparação do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta 
de dentisteria;
. Instrumentos para tratamento endodôntico;
. Tratamento de dentes decíduos;
. Tratamento endodôntico cirúrgico.

MÓDULO VII
CIRURGIA ORAL E IMPLANTOLOGIA – 11 MAIO
Dra. Isabel Lopes

CIRURGIA ORAL
. Preparacao do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta 
de cirurgia oral;

CURSO PARA ASSISTENTES 
EM CLÍNICA DENTÁRIA 

WWW.MDFORMACAO.COM



. Principios cirúrgicos;

. Exodontia simples;

. Exodontia complexa.

IMPLANTOLOGIA
. Diagnóstico e planeamento;
. Preparação do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta 
de cirurgia oral;
. Cirurgia de colocação de Implantes unitários;
. Cirurgia de colocação de implantes para reabilitação total;
. Cirurgia de colocação de implantes zigomáticos;
. Regeneração óssea.

MÓDULO VIII
PERIODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL – 25 DE MAIO
Dra. Rita Lamas, H.O João Nascimento

PERIODONTOLOGIA
. Anatomia dos tecidos periodontais;
. Doença periodontal;
. Preparação do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta 
de periodontologia;
. Diagnóstico e registos clínicos do doente periodontal;
. Tratamento periodontal não-cirúrgico;
. Tratamento periodontal cirúrgico;
. Controlo do doente periodontal.

HIGIENE ORAL
. Saúde Oral;
. Nutrição;
. Fluoretos;
. Controlo de placa bacteriana;
. Técnicas de escovagem;
. Higiene interdentária;
. Dispositivos de irrigação intraoral;
. Motivação e educação do doente;
. Preparação do doente, equipamentos, instrumentos e materiais para a consulta 
de higiene oral;

MÓDULO IX
PROSTODONTIA FIXA E REMOVÍVEL – 8 JUNHO
Dra. Marta Quinta, Dra. Marta Correia

PROSTODONTIA REMOVÍVEL
. Propriedades físicas dos materiais;
. Prótese parcial e total;
. Prótese Esquelética e acrílica;
. Próteses removíveis imediatas;

CURSO PARA ASSISTENTES 
EM CLÍNICA DENTÁRIA 

WWW.MDFORMACAO.COM



PROSTODONTIA FIXA SOBRE DENTES
. Facetas;
. Coroas;
. Pontes;
. Preparação do doente, equipamento, instrumentos e materiais para a consulta de 
prostodontia;
. Técnicas de impressão;
. Cimentação provisória;
. Cimentação definitiva;

PROSTODONTIA FIXA SOBRE IMPLANTES
. Coroas;
. Pontes;
. Reabilitações totais;
. Técnicas de impressão;
. Técnicas de provisionalização;
. Reabilitação aparafusada;
. Reabilitação cimentada.

MÓDULO X
FOTOGRAFIA ORAL E TÉCNICAS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE – 22 JUNHO 
Dr. Diogo Bezerra

. Equipamento fotográfico;

. Protocolos fotográficos em Medicina Dentária;

. Organização e classificação de ficheiros;

. Comunicação com laboratório e workflow laboratorial

MÓDULO XI
ORTODONTIA – 6 JULHO
Dra. Marina de Praetere, Dr. Gonçalo Conde

. Introdução: benefícios e indicações do tratamento ortodôntico;

. Más-oclusões;

. Etiologia das más- oclusões;

. Aparatologia:
- Brackets, bandas, tubos, arcos
- Aparelhos removíveis
- Aparelhos auxiliares
- Instrumentos e materiais de ortodontia
. Protocolos de recolha de dados: fotografia, impressões dentárias, Documentação 
ortodôntica.
. Ortodontia preventiva
- Desgastes seletivos
- Pistas
. Ortodontia intercetiva
- Indicações
- Tipos de aparatologia
- Consultas de controlo
. Ortodontia corretiva
- Indicações
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- Tipos de aparatologia
- Preparação da consulta de cimentação de aparelho fixo
- Consultas de controlo
. Instruções de higiene e cuidados alimentares
. Contenção
. Gestão e controlo de stocks
. Invisalign

MÓDULO XII
EXAME ESCRITO – 20 JULHO

ESTÁGIO CURRICULAR
2 semanas a combinar após o curso

MAIS INFORMAÇÕES
Liliana Pereira
lpereira@mdclinica.com
MD Clinica - Rua Castilho 59, 6ºandar 
1250-068 Lisboa
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INSCREVA-SE JÁ.
AS VAGAS DESTA FORMAÇÃO SÃO LIMITADAS.

Preencha o formulário da página seguinte e envie-nos uma cópia,
juntamente com o comprovativo de pagamento do Valor de Inscrição,

para o email info@mdformacao.com.



FOTOGRAFIA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

CURSO PARA ASSISTENTES 
EM CLÍNICA DENTÁRIA 

Nome Completo 

Data de Nascimento

Número de Identificação Civil (Cartão de Cidadão/Passaporte)

NIF

Contacto Telefónico

E-mail

Morada

Código-Postal

Habilitações Literárias

INSCRIÇÕES ACEITES ATÉ 21 DE JANEIRO DE 2019

ANEXAR

CURRICULUM

COMPROVATIVO DE
PAGAMENTO

IBAN 0010 0000 46786140001 43 
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