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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM PRÓTESE DENTÁRIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Anatomia e Escultura Dentária II 
 

Curricular Unit: 

 

Dental Anatomy and Sculpture II 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

O aluno deverá: 

- Conhecer a anatomia macroscópica dos dentes temporários e permanentes inferiores, de forma a permitir o seu 

reconhecimento e modelação; 

- Estabelecer a relação dos dentes com a sua função mastigatória; 

- Identificar as posições dos dentes nas arcadas dentárias, a relação entre si e com estruturas anatómicas 

envolventes. 

- Escultura das peças dentárias da arcada inferior em blocos de cera. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

The student should: 

- To know the gross anatomy of temporary and permanent teeth lower, in order to allow its recognition 

and modeling; 

- The relationship with his teeth chewing; 

- Identify the positions of the teeth in the dental arches, the relationship between themselves and with 

surrounding anatomical structures. 

- Sculpture of dental specimens of lower jaw in blocks of wax. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

- Nomenclatura e classificação dos dentes humanos, sua constituição, dimensão, função e especificidades; 

- Morfologia Geral dos dentes permanentes; 

- Morfologia do Incisivo Central inferior permanente; 

- Morfologia do Incisivo Lateral inferior permanente; 

- Morfologia do Canino inferior permanente; 

- Morfologia do 1º pré-molar inferior permanente; 

- Morfologia do 2º pré-molar inferior permanente; 

- Morfologia do 1º Molar inferior permanente; 

- Morfologia do 2º Molar inferior permanente; 

- Dentição temporária inferior 
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- Sistema Dentário e sua função na mastigação. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

- General Morphology of permanent teeth;  
- Morphology of the lower central incisor  permanent;  
- Morphology of the lower permanent lateral incisor;  
- Morphology of permanent lower canine;  
- Morphology of the 1st permanent premolar;  
- Morphology of the 2nd premolar permanent;  
- Morphology of the 1st Molar inferiorpermanente;  
- Morphology of the permanent lower 2nd molar;  
- Teething temporary lower - Dental System and its role in mastication. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- Scheid, R.(2011). Woelfel's Dental Anatomy: Its Relevance to Dentistry (8a ed.). Lippincott Williams & Wilkins. 

- Figun, M. (2003).Anatomia Odontológica Funcional e Aplicada. Artmed. 

- Vieira, G. (2011). Atlas de Anatomia: Dentes Decíduos (1a ed.). Editora Santos. 

- Vieira, G. (2007). Atlas de Anatomia: Dentes Permanentes (1a ed.). Editora Santos 

 

 




