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CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL 

 

 Unidade curricular:  

Prótese implanto-suportada 

Curricular Unit: 

 Implant-supported prosthesis 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

José Manuel da Silva Mendes 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

A Unidade Curricular de Prótese Implanto-suportada tem como objetivo dar formação avançada nesta área. Os 

objectivos desta Unidade Curricular são: 

- Ser competente em estabelecer uma História Clínica dirigida à especificidade da reabilitação oral sobre 

implantes 

- Ser competente em estabelecer o diagnóstico e previsibilidade da prótese sobre implantes. 

- Ser competentes na identificação e classificação dos componentes protéticos utilizados nas próteses 

implanto-suportadas. 

- Ser competente em efetuar reabilitações sobre implantes em pacientes com casos unitários e desdentados 

totais. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The Implant-supported  Prosthodontics Unit aims to provide advanced training in this area of 

intervention. 

The objectives of this Course are: 

- To be competent in the recording of a clinical history addressed the specific nature of oral 

rehabilitation employing  implants. 

- To be competent in establishing a correct diagnosis and predictability of the prosthesis implant 

outcome. 
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- To be competent in the identification and classification of prosthetic components used in 

implant-supported prostheses. 

- To be competent in oral rehabilitation in patients with single implant need. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Avaliação do paciente candidato a reabilitação oral sobre implantes 

- Factores condicionantes do sucesso da reabilitação oral sobre implantes. 

- Apresentação de casos clínicos.  

- Manuseio de componentes protéticos. 

- Tamanho, diâmetro e composição dos componentes protéticos. 

- Reabilitação fixa unitária aparafusada e cimentada sobre implantes. 

- Reabilitação fixa múltipla sobre implantes. 

- Sobredentadura removível sobre implantes. 

- Reabilitação de desdentados totais com prótese fixa sobre implantes. 

Syllabus 

Candidate assessment oral rehabilitation needs employing  implants 

- Factors affecting the success of oral rehabilitation employing implants. 

- Presentation of clinical cases. 

- Handling of prosthetic components. 

- Size, diameter and composition of  prosthetic components. 

- Prosthetic rehabilitation with screwed and cemented  unitary implants. 

- Fixed oral rehabilitation with multiple  implants. 

- Implant supported removable overdentures. 

- Prosthetic rehabilitation of total edentulousness with implant supported fixed prosthesis. 
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