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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
 

COMPONENTE CURRICULAR:
Prótese Fixa II

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

Objetivo Geral:

Ofertar aos estudantes subsídios teóricos e práticos para elaboração de trabalhos protéticos relacionados as
próteses fixas suportadas e retidas por raízes dentárias e implantes dentários.

Objetivos Específicos:

Trabalhar com os estudantes conceitos e técnicas em relação aos diferentes processos de união
(soldagem) de infraestruturas metálicas múltiplas de uso odontológico;
Ofertar conhecimento teórico e prático nas áreas da prótese fixa correlacionadas aos processos que
necessitam de reabilitações estéticas por meio do emprego das cerâmicas odontológicas e cerômeros;
Discorrer e aplicar princípios, fundamentos e técnicas para elaboração de próteses fixas sobre
implantes dentários.
Apresentar e discutir sobre as novas tecnologias digitais empregadas na confecção das próteses
odontológicas

 

2. EMENTA

A disciplina oferta aos estudantes conceitos e técnicas que direcionam sua atuação no desenvolvimento
de soluções para a reabilitação por meio de próteses fixas das estruturas perdidas, aliados a função,
resistência e esté�ca dessas peças no meio bucal. Dispõe sobre dois importantes materiais esté�cos
u�lizados nas reabilitações fixas defini�vas, os cerômeros e as cerâmicas. Serão enfa�zadas as
reabilitações fixas sobre implantes dentários e tecnologias digitais u�lizadas na odontologia como
scanners, impressoras 3D e sistema CAD-CAM.

3. PROGRAMA

Princípios de estética em Prótese Fixa
Porcelana odontológica, composição, classificação e propriedades físico-químicas
Técnica de aplicação de porcelanas odontológicas
Seleção de cor na odontologia
Cerômeros e fibras de reforço, composição propriedades físico-químicas
Princípios de implantodontia
Principais tipos de prótese sobre implante
Seleção de componentes protéticos
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Moldagem e confecção de modelos de trabalho em prótese sobre implantes
Soldagem na odontologia
Sistema CAD/CAM – Etapas do fluxo digital
Escaneamento de modelos e moldes
Princípios básicos do uso de Autocad para desenho de próteses
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