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CARAMÊS ADVANCED EDUCATION CENTER 
 

CURSO MODULAR DE FORMAÇÃO DE ASSISTENTES DENTÁRIOS 

7.ª edição – Início a 29 de outubro de 2016 [Novo programa: revisto e atualizado] 

 
 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

 

 

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 

O curso modular de formação de assistentes dentários visa a transmissão de 

conhecimentos teóricos conducentes à aquisição de competências técnicas na área do apoio à 

clínica dentária. Este evento formativo tem como como objetivo capacitar os formandos para um 

exercício responsável das funções de assistente dentário, no desempenho de atividades clínicas 

(designadamente enquanto auxiliar do Médico Dentista em ambiente de consultório dentário)  ou 

no cumprimento de tarefas administrativas (por exemplo no atendimento e receção de pacientes). 

 

DESTINATÁRIOS E NÚMERO DE FORMANDOS 

Este curso destina-se a profissionais que já exerçam a função de assistente dentário (e que 

queiram aprofundar ou atualizar os seus conhecimentos e competências), ou a quaisquer 

interessados em enveredar por esta profissão. Cada turma terá um número máximo de 20 

formandos. No final será atribuído um diploma que atesta a frequência com aproveitamento deste 

evento formativo. 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

O início da 7.ª edição deste curso está agendado para o dia 29 de outubro de 2016. A 

componente teórica será lecionada aos sábados de manhã, durante 14 semanas, tendo a duração 

de 4 meses (de outubro de 2016 a fevereiro de 2017). O estágio clínico observacional será 

realizado em ambiente de consultório médico com pacientes e terá lugar em 4 dias úteis, durante 

o mês de fevereiro de 2017. 

O curso terá uma carga horária total de 88 horas:  

- componente teórica: 4h/dia (sábados, das 9h às 13h), 14 semanas (56h)  

- estágio clínico observacional: 8h/dia, 4 dias úteis (32h) 

 

CUSTO E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

A realização do curso terá um custo total de 1180€. O valor de inscrição são 220€ e a 

propina de frequência do curso são 960€ (existindo a possibilidade de pagamento em prestações, 

através da entrega de 4 cheques pré-datados no valor de 240€ cada). Em caso de desistência ou 

cancelamento por parte do formando, o valor da inscrição não será reembolsado. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

MÓDULO I – Introdução à medicina dentária 

- A equipa de saúde oral; 

- Áreas de atuação e especialidades em medicina dentária; 

 - O consultório dentário: organização e legislação; 

 - A história clínica.  

 

MÓDULO II – Cavidade oral: anatomia e fisiologia 

 - Anatomia da cavidade oral; 

 - Fisiologia do aparelho estomatognático; 

 - Os dentes: morfologia dentária e cronologia de erupção. 

 

MÓDULO III – Fotografia clínica. Cariologia e dentisteria operatória e estética 

- Princípios e protocolos de fotografia em medicina dentária; 

- A cárie dentária; 

- Técnicas adesivas e isolamento do campo operatório; 

 - Materiais de restauração provisória e definitiva; 

- Técnicas diretas e indiretas; 

 - Branqueamento dentário. 

 

MÓDULO IV – Organização e gestão do consultório dentário. Controlo da infeção cruzada 

 - Receção, atendimento e encaminhamento do paciente; 

 - Mecanismos de transmissão de doenças infeciosas e controlo de infeções; 

 - Desinfeção e assepsia do consultório; 

 - Esterilização do material e instrumental dentário; 

 - Manutenção de equipamentos dentários. 

 

MÓDULO V – Endodontia 

- Tratamento endodôntico não cirúrgico; 

 - Técnicas de instrumentação e obturação (manual e mecanizada); 

 - Tratamento de dentes imaturos e complicações endodônticas; 

 - Cirurgia endodôntica e utilização de microscópio óptico. 

 

MÓDULO VI – Radiologia. Farmacologia. Emergências médicas 

 - Imagiologia intra e extra-oral; 

 - Conceitos básicos de farmacologia em medicina dentária; 

 - Emergências médicas no consultório dentário. 

 

MÓDULO VII – Prostodontia fixa e removível 

- Prótese removível: parcial (acrílica e esquelética) e total; 

- Prótese fixa sobre dentes: facetas, coroas e pontes dentárias; 



 - Materiais e técnicas de impressão e registo intermaxilar; 

 - Materiais e técnicas de provisionalização; 

- Cimentação provisória e definitiva. 

 

MÓDULO VIII – Periodontologia. Higiene oral 

- A doença periodontal: gengivite e periodontite; 

 - Tratamento não cirúrgico: destartarização e alisamento radicular; 

 - Cirurgia periodontal; 

 - Técnicas de higiene oral: instrução e motivação. 

 

MÓDULO IX – Anestesia e sedação. Cirurgia oral. Medicina e patologia oral 

- Técnicas de anestesia local, geral e sedação; 

- O doente e a intervenção cirúrgica; 

 - Exodontia simples e complicada; 

 - Patologia da cavidade oral; 

- Biopsias e outros actos cirúrgicos especiais. 

 

MÓDULO X – Odontopediatria. Medicina dentária preventiva 

- O doente pediátrico;  

- Controlo de comportamento; 

- Traumatismos dentários; 

 - Técnicas e materiais de tratamento odontopediátrico; 

 - Medidas preventivas em saúde oral. 

 

MÓDULO XI – Oclusão e disfunção temporo-mandibular. Ortodontia 

- Patologia da ATM e sistema estomatognático; 

- Tratamento da disfunção oclusal;  

- Ortodontia interceptiva; 

 - Aparelhos intra-orais (fixos e removíveis) e extra-orais; 

 - Cirurgia ortognática.  

 

MÓDULO XII – Implantologia oral 

- Diagnóstico e planeamento; 

- Fase cirúrgica: colocação de implantes e regeneração óssea; 

 - Fase prostodôntica: provisória e definitiva.  

 

MÓDULO XIII – Revisões. Aula teórico-prática  

- Revisão da matéria lecionada e esclarecimento de dúvidas; 

 - Demonstração prática de diversos procedimentos clínicos com hands-on 

 

MÓDULO XIV – Avaliação. Apresentação do estágio clínico 

- Exame final escrito; 

- Apresentação do estágio clínico. 

 



CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO 
 

 

COMPONENTE TEÓRICA 

As aulas teóricas serão lecionadas aos sábados de manhã, das 9 às 13 horas, de acordo com 

o seguinte cronograma: 

 

MÓDULO I – Introdução à medicina dentária  
Dra. Marta Lopes – 29/10/2016 

 

MÓDULO II – Cavidade oral: anatomia e fisiologia  
Dr. Henrique Marques – 05/11/2016 
 

MÓDULO III – Fotografia clínica. Cariologia e dentisteria operatória e estética  
Dr. Henrique Marques – 12/11/2016 
 

MÓDULO IV – Organização e gestão do consultório dentário. Controlo da infeção cruzada  
Dr. Artur Simões – 19/11/2016 
 

MÓDULO V – Endodontia  
Dra. Marta Lopes – 26/11/2016 
 

MÓDULO VI – Radiologia. Farmacologia. Emergências médicas  
Dr. Filipe Freitas – 3/12/2016 

 

MÓDULO VII – Prostodontia fixa e removível  
Dra. Marta Lopes – 10/12/2016 
 

MÓDULO VIII – Periodontologia. Higiene oral  
Dr. André Moreira – 17/12/2016 
 

MÓDULO IX – Anestesia e sedação. Cirurgia oral. Medicina e patologia oral  
Dr. Filipe Freitas – 07/01/2017 

 

MÓDULO X – Odontopediatria. Medicina dentária preventiva  
Dra. Marta Lopes – 14/01/2017 
 

MÓDULO XI – Oclusão e disfunção temporo-mandibular. Ortodontia  
Dr. Artur Simões – 21/01/2016 
 

MÓDULO XII – Implantologia  
Dr. André Moreira – 28/01/2016 

 

MÓDULO XIII – Revisões. Aula teórico-prática com hands-on 
Todos os formadores – 04/02/2017 

 

MÓDULO XIV – Avaliação. Apresentação do estágio clínico 
Todos os formadores – 11/02/2017 
 

ESTÁGIO CLÍNICO 

O estágio clínico observacional será realizado após a avaliação da componente teórica, 

durante o mês de fevereiro de 2017, em data a combinar de acordo com a disponibilidade do 

formando e da entidade formadora (esta edição terá um aumento da carga horária do estágio).  

Os formandos terão a oportunidade de assistir às consultas médicas, bem como visitar as 

instalações e outras valências do Instituto de Implantologia, como por exemplo a sala de 

esterilização ou o laboratório de prótese dentária. 



CENTRO DE FORMAÇÃO E FORMADORES 
 

  

CENTRO DE FORMAÇÃO 

A entidade formadora é o Caramês Advanced Education Center (CAEC), o centro de 

formação do Instituto de Implantologia, em Lisboa. Trata-se de uma instituição certificada pela 

Direção Geral da Empresa e das Relações do Trabalho (DGERT), na área de educação e formação 

com o código 724 - Saúde/Ciências Dentárias. O Coordenador Pedagógico é o Prof. Doutor João 

Caramês e o Gestor de Formação é o Dr. Bruno Henriques. 

A certificação é válida a partir de 10/02/2016 e o certificado emitido pela DGERT tem o 

número 2223/2016, no âmbito do disposto na Portaria n.º 851/2010, de 6 de Setembro, alterada e 

republicada pela Portaria n.º 208/2013, de 26 de Junho. 

 

FORMADORES 

Os formadores são Médicos Dentistas do Instituto de Implantologia, acreditados pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), portadores do Certificado de Competência 

Pedagógica: Dr. André Moreira, Dr. Artur Simões, Dr. Filipe Freitas, Dr. Henrique Marques e Dra. 

Marta Lopes. Conheça aqui os seus curricula vitae: 

 

DR. ANDRÉ MOREIRA 

 Médico Dentista pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), 

desde 2007; 

 Pós-graduação e Especialização em Implantologia pela FMDUL, no triénio 2010-2013; 

 Aluno de Doutoramento em Medicina Dentária da FMDUL, desde 2013; 

 Mestre em Medicina Dentária pela FMDUL em 2008; 

 Licenciado em Medicina Dentária pela FMDUL em 2007; 

 Formador acreditado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o 

Certificado de Competências Pedagógicas nº F586640/2012; 

 Inscrito na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) com a cédula profissional nº 5809; 

 Prática clínica exclusiva no Instituto de Implantologia®, nas áreas de Implantologia e 

Reabilitação Oral, desde 2007; 

 Autor e co-autor de diversas conferências, comunicações, posters e outras publicações 

científicas nacionais e internacionais. 

 

DR. ARTUR SIMÕES 

 Licenciado em Saúde Ambiental pela Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra 

em 2005; 

 Licenciado em Ciências da Saúde pela Universidade Católica Portuguesa em 2010; 

 Mestre em Medicina Dentária pela Universidade Católica Portuguesa em 2012; 

 First Certificate in English, University of Cambridge; 



 Membro da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), desde 

2011; 

 Membro da “Dental Informatics Online Community”, desde 2012; 

 Inscrito na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) com a cédula profissional nº 8407; 

 Prática clínica privada exclusiva no Instituto de Implantologia, desde 2012; 

 Autor e co-autor de diversas comunicações, posters e outras publicações nacionais e 

internacionais. 

 

DR. FILIPE FREITAS 

 Docente (Assistente Convidado) do Departamento de Cirurgia e Medicina Oral da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL);  

 Pós-graduado e Especializado em Implantologia da FMDUL (2013/2016); 

 Pós-graduado em Periodontologia pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz 

(2014/2015); 

 Pós-graduado em Patologia Oral e Maxilofacial pela Universidade Católica Portuguesa 

(2013/2014); 

 Pós-graduado em Metodologias de Ensino em Cirurgia Oral – Curso de Aperfeiçoamento 

pela FMDUL (2008/2009); 

 Aluno de Doutoramento em Medicina Dentária da FMDUL (2011/presente); 

 Mestre em Medicina Dentária pela FMDUL (2007/2008);  

 Licenciado em Medicina Dentária pela FMDUL (2001/2007);  

 Vice-presidente da Academia Portuguesa de Medicina Oral (APMO); 

 Membro suplente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD); 

 Membro da European Association of Oral Medicine (EAOM);  

 Membro da European Association for Osseointegration (EAO); 

 Membro da International Association for Dental Research (IADR);  

 Membro da Sociedad Española de Cirurgía Bucal (SECIB); 

 Membro da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Oral (SPCO); 

 Membro da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes (SPPI); 

 Membro da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD);  

 Formador acreditado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o 

Certificado de Competências Pedagógicas nº F586338/2012;  

 Inscrito na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) com a cédula profissional nº 5808;  

 Autor e co-autor de diversas conferências, comunicações, pósters e outras publicações 

científicas nacionais e internacionais; 

 Prática clínica privada exclusiva no Instituto de Implantologia®, nas áreas da Cirurgia, 

Patologia e Reabilitação Oral, desde 2007. 

 

DR. HENRIQUE MARQUES 

 Mestre em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa (FMDUL) em 2008; 



 Colaboração nas atividades de docência de Oclusão e Reabilitação Oral, do Mestrado 

Integrado em Medicina Dentária da FMDUL, de 2010 a 2012; 

 Diploma Universitário em Odontologia Estética pela Unidad de Formación 

Contínua/Universidade Complutense de Madrid, Madrid - Espanha, em 2011; 

 Curso de Restaurações Estéticas e Cerâmicas Aderidas - Professor Pascal Magne, Barcelona 

- Espanha, em 2013; 

 Curso de Oclusão na Prática Clínica - Dr. Luís Redinha - Lisboa, em 2014; 

 Pós-graduado em Metodologias de Ensino em Oclusão – Curso de Aperfeiçoamento, 

pela  (FMDUL) em 2011; 

 Formador acreditado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o 

Certificado de Competências Pedagógicas nº F586072/2012; 

 Inscrito na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) com a cédula profissional nº 6499; 

 Prática clínica privada exclusiva no Instituto de Implantologia®, nas áreas da Dentisteria e 

Reabilitação Oral, desde 2008; 

 Autor e co-autor de diversas comunicações, posters e outras publicações nacionais e 

internacionais. 

 

DRA. MARTA LOPES 

 Mestre em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa, em 2012; 

 Inscrita na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) com a cédula profissional nº 8306; 

 Membro da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), desde 

2011; 

 Assistente convidada da disciplina de Biologia Oral da FMDUL , de 2014 a 2015; 

 Colaboração nas actividades de docência de Biologia Oral da FMDUL, de 2012 a 2015; 

 Pós-graduada em Aperfeiçoamento em Metodologias do Ensino em Biologia Oral na 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), em 2013; 

 Curso de Dentisteria Estética Adesiva - Centro Europeu de Pós-Graduação do Porto - Prof. 

Dr. João Carlos Gomes, em 2014; 

 Curso de Formação contínua em Endondontia - Sociedade Portuguesa de Estomatologia e 

Medicina Dentária - Prof. Dr. António Ginjeira, em 2014; 

 Curso de Cirurgia Oral na Universidad de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz, 

de Villa Clara, República de Cuba , em 2013; 

 Prática clínica privada exclusiva no Instituto de Implantologia, desde 2015; 

 Autora e co-autora de diversas comunicações, posters e outras publicações nacionais e 

internacionais. 

 

 

 



NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 

 

AULAS E FALTAS DA COMPONENTE TEÓRICA 

 As aulas são de frequência obrigatória; 

 Apenas são admitidas 3 (três) faltas não justificadas. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação do curso será feita através de um exame final escrito com 50 

(cinquenta) perguntas de resposta curta, verdadeiro ou falso, escolha múltipla e 

associações; 

 O exame terá a duração de 2 (duas horas), das 9 às 11 horas; 

 A classificação mínima de aprovação do curso é de 10 (dez) valores; 

 Em caso de não provação no exame, o mesmo será repetido em data posterior; 

 A classificação final do curso corresponde à nota final do exame. 

 

 

ESTÁGIO CLÍNICO 

 Os horários de estágio estão sujeitos à disponibilidade de agenda do Instituto de 

Implantologia; 

 O uso de farda branca é obrigatório durante o estágio, composta por bata ou túnica 

e calça branca (sem inscrições referentes a outras instituições), bem como calçado 

fechado também de cor branca. 

 

 

SECRETARIADO 
 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

Os interessados em frequentar este curso poderão esclarecer quaisquer dúvidas ou efetuar 

a sua inscrição através dos seguintes contatos:  

 

Filipa Silva – Caramês Advanced Education Center (CAEC) 

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º Piso, 1070-064 Lisboa 

Tlf: 217 264 102 | Tlm: 967 888 878 | Fax: 217 210 989 

E-mails: info@carameseducation.com | education@institutoimplantologia.com 

Sites: www.institutoimplantologia.com | www.carameseducation.com 

 

 

 

 

 

CARAMÊS ADVANCED EDUCATION CENTER 


