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I. IDENTIFICAÇÃO 

 
UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 
CURSO: ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA PRÓTESE DENTÁRIA II 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:   8 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 128 HORAS 

Período: 6º 

SEMESTRE: 2º  

TURNO: matutino 

Turma: Total 

 
PROFESSORES:  
Aderico Guilherme Santana 
Bento Alves de Barcelos 
Carlos de Paula e Souza  
Célio Humberto de Araujo 
Gersinei Carlos de Freitas 
Hugo de Carvalho Junior 
Raulino Naves Borges 
Ricardo Alexandre Zavanelli 
Wiliam Barnabé 

 
II. EMENTA:   
Estudo,planejamento e aplicação dos conhecimentos necessário para o exame,diagnóstico,elaboração e execução de plano de tratamento de 
pacientes desdentados,direcionados à resolução clínica de necessidades protéicas.    

 
III. OBJETIVO GERAL: 
  Desenvolver habilidades  para promoção de saúde ,prevenção,diagnóstico,elaboração e execução de plano de tratamento integrado de casos 
clínicos em prótese dentária,possibilitando a execução do tratamento clínico dos pacientes desdentados com necessidades protéticas nas 
disciplinas de Estágio de Clinica Integrada  

 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Cognitivos 
Compreender os cuidados que envolvem a saúde do paciente de forma a conscientizar e  implementar ações de promoção de saúde; 
Aplicar os princípios de controle de infecção no atendimento clínico odontológico; 
Identificar as alterações bucais e faciais mais prevalentes; 
Desenvolver a capacidade de decisão para a elaboração de plano de tratamento integrado 
 
Comportamentais 
Comunicar e trabalha efetivamente com pacientes ,profissionais de área de saúde e outros indivíduos  ,grupos e organizações ; 
Refletir sobre os padrões de ética e conduta profissional ,e aplicar aqueles estabelecidos pelo código de ética odontológico em todos os 
aspectos da vida profissional; 
Reconhecer suas  limitações e estar flexível para mudanças circunstanciais; 
Sedimentar a aplicação dos princípios éticos ,ergonômicos,legais e de biossegurança. 
 
Psicomotores 
Aprimorar habilidades para  diagnósticos,tratamento e proservação dos vários tratamento protéticos reabilitadores 
Desenvolver habilidades para diagnósticos e tratamento do paciente desdentado; 
Desenvolver habilidades para executar  os diversos tratamentos protéticos 
Por em prática os conceitos  e terminologia das próteses,totais,parciais fixas e removíveis. 
Executar os procedimentos técnicos e laboratoriais necessários pra confecção e execução de próteses dentárias 
Conhecer os materiais dentáriso de uso em prótese e sua aplicação prática. 
Estabelecer a melhor oclusão para tratamento protético 
Utilizar os articuladores para diagnóstico e tratamento em prótese dentária 
  

 
V. CONTEÚDO:  
Sequências clínicas em próteses dentárias 
PPR a Attachments 
Materiais dentários aplicados à prótese dentária(ligas Odontológicas,Revestimentos ,Fundição,Soldas e Cerâmicas) 



Oclusão em prótese dentária 
Prótese total imediata 
Introdução a prótese sobre implante 
Seminários 
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