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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM PRÓTESE DENTÁRIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Enceramento Progressivo 
 

Curricular Unit: 

 

Progressive Waxing 
 

 

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

 

O primeiro objetivo do enceramento progressivo é mostrar  porque é que as superfícies  oclusais dos dentes 

apresentam  certas configurações para o relacionamento de contato com os dentes antagonistas. Um segundo 

objetivo é proporcionar os conhecimentos básicos de anatomia oclusal e como essa anatomia interfere nos 

movimentos mandibulares . Como competências a desenvolver o aluno aprenderá a esculpir a oclusal dos dentes 

possibilitando  realizar trabalhos de pequenas e grandes reabilitações orais. 
 

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

 

The first goal is to show the progressive waxing why the occlusal surfaces of the teeth have certain 

settings for the contact relationship with the antagonist teeth. A second goal is to provide the basic 

knowledge of anatomy and occlusal anatomy as this interferes with jaw movements. Skills How to develop 

the student will learn to carve occlusal tooth enabling works begin small and large oral rehabilitation. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

-Princípios de anatomia e morfologia dos dentes posteriores 

-Descrição das diferentes técnicas de enceramento progressivo 

-Descrição dos tipos de oclusão. 

-Direcionamento  das cúspides cêntricas (superiores e inferiores) na oclusão cúspide fossa 

-Direcionamento das cúspides cêntricas( superiores e inferiores) na oclusão cúspide rebordo-marginal. 

-Preenchimento da tabela de direcionamento das cúspides cúspide cêntricas. 

-Localização dos pontos de contacto numa oclusão do tipo cúspide-fossa  e cuspide-rebordo marginal. 

-Enceramento dos cones vestibulares e linguais do 2º pré molar inferior  com cera branca 

-Enceramento  das vertentes triangulares  vestibulares com cera vermelha. 

-Enceramento das vertentes triangulares oclusais com cera vermelha 

-Enceramento das vertentes longitudinais com cera verde. 

-Enceramento dos rebordos marginais mesiais e distais com cera azul 

-Verificação dos contatos oclusais 

-Repetição do exercício para o 1° molar e 2° molar inferior. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
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-Principles of anatomy and morphology of the posterior teeth 
-Description of the different techniques of waxing progressive 
-Description of types of occlusion. 
-Targeting-centric cusps (upper and lower) in cusp fossa occlusion 
-Targeting-centric cusps (upper and lower) on the cusp occlusion edge-marginal. 
-Fill-table targeting cusp cusp centric. 
-Location of the contact points on occlusion type cusp-fossa and cusp-marginal edge. 
-Wax-cones buccal and lingual 2nd lower premolar with white wax 
-Wax-strands vestibular triangular with red wax. 
-Wax-strands triangular occlusal with red wax 
-Wax-Wax longitudinal strands of green. 
-Waxing the mesial and distal marginal ridges with blue wax 
-Verification of occlusal contacts 
-Repeat the exercise for the 1st molar and 2nd molar. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- MADEIRA, M.C. (2010). Anatomia do Dente (6a ed.). Editora Saver 

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

- SHILLINBURG J. R.  (1998) Guia de Enceramento Oclusal; São Paulo: Quintessence Books 

 

 




