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EMENTA 

Exame do paciente e diagnóstico, planejamento e plano de tratamento, preparos cavitários com 

finalidade protética. Próteses livres de metal, zircônia, preparos minimamente invasivos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o acadêmico de Odontologia a atuar na área de Prótese Dentária, nas áreas de Prótese 

fixa. Planejar, diagnosticar e tratar pacientes que apresentam ausências dentaria.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Preparar o aluno a atuar na área de Prótese Dentária (prótese fixa). 

Conhecer os materiais odontológicos específicos.  

Os alunos deverão saber manusear e manipular todos materiais estudados. 

Estar apto ao atendimento de pacientes nas áreas de Prótese (prótese fixa). 

Reconhecer e aplicar na clínica de Odontologia os princípios necessários para determinar uma 

correta indicação e tratamento de pacientes portadores de ausências dentárias. 

 

CONTEÚDO: 

Exame do paciente. 

Preparos de dentes em pacientes planejados e diagnosticados. 

Núcleos intrarradiculares, trabalho desenvolvido na clínica. 

Coroas provisórias. 

Moldagem modelo de trabalho e estudo em pacientes. 

Registros oclusais e montagem em articuladores semiajustáveis. 



Formas e características das infraestruturas para próteses metalocerâmica e totalmente cerâmica.  

Facetas, lentes de contato e próteses metal-free. 

Prova dos retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem. 

Seleção de cor e ajuste funcional e estético. 

Cimentação provisória e definitiva. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes;  

- Motivação com leituras, 

- Exposição oral / dialogada; 

- Discussões, debates e questionamentos;  

- Leituras e estudos dirigidos;  

- Atividades escritas individuais e em grupos;  

- Apresentações de seminários; 

- Realização de exame clínico e radiográfico em pacientes; 

- Confronto com a realidade (aulas práticas) 

- Diagnóstico, planejamento e execução de tratamentos na clínica escola de odontologia. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula, avaliando o nível de compreensão 

sobre cada tema proposto.  

Relatório sobre as atividades teóricas e o debate realizado.   

Avaliações práticas das atividades clínicas com pacientes.  
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