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60h 

 

 

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008 

• Identificar e caracterizar os materiais e instrumentais necessários aos diversos tipos de moldagem 

•  Identificar e caracterizar os materiais e instrumentais necessários para a confecção de modelos de 

estudo  

• Identificar a composição e classificar os diversos materiais de moldagem de uso odontológico  

• Conhecer as técnicas de moldagem bem como aplicá-las de forma correta. 

• Identificar a composição e classificar os diversos materiais para confecção de modelos de estudo 

• Conhecer as técnicas de confecção de modelos bem como aplicá-las de forma correta. 

• Manipular corretamente os materiais usados na confecção de moldeiras, moldes e modelos. 

• Selecionar e preparar moldeiras de uso odontológico 

• Selecionar os materiais a serem utilizados nos diversos procedimentos de moldagem. 

• Selecionar os materiais a serem utilizados nos diversos procedimentos de confecção de modelos de 

estudo 

• Realizar o procedimento de moldagem 

• Confeccionar os modelos odontológicos de estudo. 

• Recortar os modelos odontológicos de estudo 

• Preparar a mesa clínica e auxiliar o cirurgião-dentista durante o procedimento de seleção de 

moldeira e moldagem de diversos tipos 

• Orientar o paciente quanto aos cuidados antes, durante e após o procedimento clínico de moldagem. 
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• Ler e interpretar as bulas dos materiais de moldagem 

 

 

➢ Fundamentos e princípios das técnicas utilizadas nos diversos tipos de moldagem   

• Instrumentais e materiais utilizados nos diversos tipos de moldagem   

• Técnicas e procedimentos de moldagem 

• Organização de material, equipamento e instrumental para moldagem. 

• Preparação da mesa clinica conforme o procedimento de moldagem  

• Cuidados com o paciente antes, durante e após o procedimento clínico de moldagem. 

➢ Fundamentos e princípios das técnicas utilizadas na confecção de modelos  

• Instrumentais e materiais utilizados na confecção de modelos 

• Técnicas e procedimentos na confecção de modelos 

• Organização de material, equipamento e instrumental para confecção de modelos  

• Preparação da mesa clinica para confecção de modelos 

• Cuidados com os modelos antes, durante e após vazamento. 

• Técnicas e procedimentos de recorte de modelos 

➢ Fundamentos e princípios na seleção de moldeiras de uso odontológico 

• Tipos de moldeiras de uso odontológico.  

• Seleção de moldeiras 

• Instrumentais e materiais utilizados na individualização de moldeiras 

 

 

• Lei 11.889/2008 

• Fundamentos e técnicas de moldagem para obtenção de moldes para vazamento; 

• Fundamentos e técnicas de vazamento de moldes para obtenção de modelos de estudo; 

• Tratamento e cuidados do molde; 

• Tecnologias avançadas em materiais, equipamentos e instrumentais para obtenção de moldagens 

EMENTA 

PROGRAMA 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  

(que oferece o componente curricular) 

adequadas; 

• Tecnologias avançadas em materiais, equipamentos e instrumentais para confecção de modelos de 

estudo; 

• Técnica de utilização dos materiais e equipamentos, possibilidades e limites. 
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