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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
 

COMPONENTE CURRICULAR:  
Anatomia, Escultura e Oclusão

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:  
Escola Técnica de Saúde

 

SIGLA:
ESTES

CH TOTAL TEÓRICA:
45 horas

CH TOTAL PRÁTICA:
105 horas

CH TOTAL:
150 horas

 

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: reconhecer as caracterís�cas anatômicas de cabeça e
pescoço bem como as caracterís�cas individuais dos dentes permanentes, correlacionando-as com os
fundamentos de oclusão e esté�ca; esculpir em cera a porção coronária de incisivos, caninos, pré-
molares e molares com proporções reais reproduzindo com veracidade os detalhes anatômicos, os
contatos de fechamento e movimentos mandibulares, desenvolver a habilidade de transportar os
conhecimentos teóricos para o laboratório, além de estar apto a manipular e confeccionar modelos em
gesso e realizar montagem em ASA.

Objetivos Específicos

Reconhecer os detalhes anatômicos de cabeça e pescoço mais especificamente os detalhes anatômicos
do AE, bem como suas funções;
Reconhecer os constituintes do órgão dental;
Classificar os dentes decíduos e permanentes;
Classificar os dentes de acordo com o sistema de notação;
Reconhecer a nomenclatura e morfologia geral dos dentes permanentes;
Reconhecer a nomenclatura e morfologia específica dos dentes permanentes;
Conhecer os critérios de estética do sorriso;
Compreender os fundamentos básicos de oclusão dentária;
Compreender os movimentos de abertura, fechamento e movimentos excursivos mandibulares;
Conhecer os critérios de uma oclusão funcional ideal;
Reproduzir em cera nas esculturas progressivas as características morfológicas individuais dos
incisivos, caninos, pré-molares e molares;
Aplicar nos trabalhos práticos todos os critérios que determinam o correto posicionamento e
alinhamento dental;
Desenvolver habilidade de trabalho para a escultura progressiva em cera;
Dominar técnica de escultura progressiva, respeitando todos os movimentos mandibulares sem que
haja contatos prematuros e interferências oclusais;
Alcançar o máximo de contatos oclusais possíveis entre cúspides funcionais e dente antagonista,
buscando sempre que possível promover o tripoidismo que se traduz em maior estabilidade e forças no
longo eixo do dente;
Conhecer as características de cada tipo de gesso odontológico;
Saber proporcionar e manipular os diferentes tipos de gesso odontológicos bem como dominar as
técnicas de vazamento de moldes;
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Conhecer todas as partes que compõem um ASA e como regulá-lo;
Executar corretamente a técnica de montagem de modelos em ASA;
Desenvolver postura de trabalho e organização do ambiente de trabalho.

 

2. EMENTA

Conhecimento geral de anatomia de cabeça e pescoço, especificamente os componentes do
aparelho estomatogná�co (AE) (ossos, músculos, ligamentos e ar�culação temporo-mandibular).
Conhecimento dos cons�tuintes do órgão dental. Classificação dos dentes decíduos e permanentes.
Conhecimento do sistema de notação dentária. Conhecimento da nomenclatura e morfologia geral dos
dentes permanentes (incisivos, caninos, pré-molares e molares) correlacionados à oclusão dentária,
funções do AE e esté�ca facial. Estudo dos movimentos de abertura e fechamento bem como dos
movimentos excursivos mandibulares. Estudo das curvas de compensação, dos contatos ideais entre
dentes con�guos e dentes antagonistas, da classificação das cúspides em funcionais e não funcionais, dos
conceitos de dimensão ver�cal de repouso e de oclusão, espaço funcional livre, Overjet e Overbite, dos
critérios para uma oclusão funcional ideal, trabalhados com base na oclusão mutuamente protegida, dos
conceitos de Relação Cêntrica, Oclusão em Relação Cêntrica e Máxima intercuspidação habitual.
Conhecimento das propriedades dos gessos odontológicos para confecção de modelos de estudo e
trabalho. Estudos dos ar�culadores de uso odontológico e domínio da montagem em ar�culador semi-
ajustável (ASA). Conhecer as propriedades �sicas e químicas, a classificação bem como a manipulação das
ceras odontológicas u�lizadas nos exercícios de escultura progressiva dos elementos dentários.

3. PROGRAMA

Fundamentos de anatomia da cabeça e pescoço e do órgão dentário;
Dentições (decídua e permanente);
Notação dentária convencional e padronizada pela Federação Dentária Internacional – FDI
Nomenclatura e morfologia dos dentes permanentes superiores e inferiores;
Fundamentos e princípios básicos de oclusão;
Oclusão funcional ideal – contatos ideais;
Biossegurança em laboratório de prótese dentária;
Apresentação, manipulação, indicações e propriedades físicas e químicas dos gessos odontológicos;
Fundamentos e técnicas de vazamento de moldes para obtenção de modelos em gesso;
Técnica de montagem em ASA;
Apresentação, manipulação, indicações e propriedades físicas e químicas das ceras odontológicas;
Fundamentos e técnicas de escultura progressiva;
Técnica de utilização e descarte de materiais, equipamentos e instrumentais para escultura dental.
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6. APROVAÇÃO

 

                                      Sheila Rodrigues de Sousa Porta

                         Coordenadora do Curso Técnico em Prótese
Dentária

Douglas Queiroz Santos
 

Diretor da Escola Técnica de Saúde
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