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EMENTA  

         Estudo do desenvolvimento e atualização da Prótese Total Removível, por 

meio de métodos e técnicas com aplicação teórica e prática. Planejamento e execução de 

trabalhos obedecendo aos princípios técnico-científicos dentro da área da prótese 

dentária 

JUSTIFICATIVAS  

        Conhecer, Planejar e aplicar os princípios fundamentais, os métodos e técnicas 

adequadas à reabilitação do sistema estomatognático, por meio da utilização da Prótese 

Total Removível. Confeccionar todas as fases laboratoriais da Prótese Total Removível. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral  

          Preparar o estudante para confeccionar as fases laboratoriais das próteses 



totais removíveis obedecendo aos princípios técncio-científicos. 

 

Objetivos Específicos  

� Conhecer os assuntos teóricos necessários à confecção de Próteses Totais 

mucossuportadas e planejar corretamente as fases laboratoriais de uma Prótese 

Total Removível  

� Aplicar na prática os conhecimentos teóricos, confeccionando Próteses Totais 

Removíveis Mucossuportadas que atenda ao princípios que consideram a prótese 

satisfatória quanto à função e estética. 

� Reconhecer as conseqüências de uma prótese mal elaborada. 

COMPETÊNCIAS  

� Identificar e caracterizar equipamentos e instrumental do laboratório, 

indispensáveis à confecção de próteses totais removíveis 

� Ler e interpretar os manuais de operação destes equipamentos, bem como as 

orientações dos fabricantes de materiais de prótese dentária removível quanto ao 

uso e manipulação dos mesmos; 

� Avaliar recursos, capacidade e operacionalidade dos equipamentos e instrumental 

de prótese total removível; 

� Identificar a composição e classificar os diversos materiais empregados em prótese 

total removível; 

� Planejar a confecção dos de próteses totais removíveis; 

� Conhecer e selecionar metodologias de construção de modelos de trabalho em 

prótese total; 

� Identificar princípios biomecânicos na confecção de prótese total: retenção, suporte 

e estabilidade; 

� Selecionar os materiais a serem utilizados na confecção de prótese total, em 

função de suas propriedades físico-químicas e biológicas; 

� Identificar e caracterizar as relações maxilo-mandibulares; 

� Reconhecer os sinais e sintomas das patologias bucais causadas por prótese total 

mal confeccionada 

 



HABILIDADES  

� Aplicar técnicas de limpeza, conservação e manutenção preventiva dos 

equipamentos e instrumental aplicados em prótese total; 

�  Utilizar equipamentos, materiais e instrumental protético de acordo com a 

finalidade prevista e segundo os princípios da segurança no trabalho; 

� Construir modelos de trabalho de próteses dentárias totais por meio de técnicas 

específicas; 

� Relacionar materiais, equipamentos e instrumental à técnica utilizada para a 

confecção de próteses totais;  

� Confeccionar próteses dentárias totais de acordo com preceitos científicos, 

técnicos e estéticos; 

� Aplicar técnicas de seleção e montagem de dentes artificiais; 

� Construir moldeiras individuais e base de prova por meio de técnicas específicas; 

� Utilizar técnicas de enceramento e escultura gengival; 

� Executar balanceio na montagem de dentes artificiais; 

� Ler e interpretar prescrição odontológica aplicada em prótese total removível 

� Consertar próteses dentárias 

 

BASES TECNOLÓGICAS  

� Características e indicações de uso dos equipamentos e instrumentais aplicados 

em prótese total; 

� Técnicas de utilização, conservação e manutenção preventiva dos equipamentos e 

instrumentos aplicados em prótese total; 

� Protocolos de instalação e operação dos equipamentos, instrumental e materiais 

de prótese total: aplicações, possibilidades e limites 

� Tecnologias avançadas em equipamentos e materiais odontológicos aplicados em 

prótese total, técnicas de aplicação e limites 

� Técnicas para manipulação e utilização dos materiais específicos para prótese total 

� Protocolos de indicação, manipulação e utilização de materiais aplicados em 

prótese total 



� Conceitos básicos de biomecânica em prótese total 

� Fundamentos da prótese total removível 

� Metodologia da confecção de modelos funcionais 

� Limites da área basal 

� Metodologia da confecção das moldeiras individuais 

� Metodologia de confecção das bases-de-prova 

� Fundamentos das relações maxilo-mandibular 

� Metodologia de montagem de modelos funcionais em articulador 

� Metodologia de seleção e montagem dos dentes 

� Metodologia de enceramento e escultura gengival 

� Metodologias para execução de consertos e reembasamentos 

� Elementos básicos da percepção e estética em prótese total 

� Metodologia de confecção do rolete-de-cera  

� Metodologia de acrilização, cocção  e demuflagem da prótese total. 

 

METODOLOGIA  

� Aulas serão teóricas e práticas, utilização de vídeos, apostilas, seminários, data 

show, manequins 

� Estudo de casos, proposição de problemas, pesquisas em diferentes fontes 

 

AVALIAÇÃO  

� A avaliação será processual ou contínua levando em consideração os 

desempenhos do estudante nas atividades teóricas, práticas e no processo de 

formação.  
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