FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM PRÓTESE DENTÁRIA

Unidade curricular:
Prótese Maxilo Facial
Curricular Unit:
Maxillofacial Prosthodontics

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Pretende-se que o aluno aprenda a manipular os materiais específicos das próteses maxilo-faciais, e seja capaz de
projetar este tipo de prótese para casos reais mandibulares e maxilares, assim como do nariz e da orelha.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
It is intended that students learn to manipulate the materials specific to maxillofacial prosthetics, and be
able to project this kind of prosthesis for mandibular and maxillary real cases, as well as nose and ear

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Apresentação. História e objetivos da disciplina.
Procedimentos pré-protéticos.
Máscara facial.
Materiais utilizados na confeção de prótese buco-maxilo-facial
Prótese de nariz:
Escultura do nariz
Caraterização final
Meios de retenção
Prótese da Orelha:
Escultura da Orelha
Caracterização final
Meios de retenção
Prótese maxilar acrílica com obturador(acrílica e esquelética)
Prótese velo palatino
Programa Práticas Laboratoriais
Apresentação. Material necessário para as aulas práticas
Manipulação correta dos materiais utilizados na confeção de próteses maxilo-faciais.
Execução prática de uma prótese do nariz
Execução prática de uma prótese de orelha.
Execução prática de uma prótese parcial removível acrílica maxilar em desdentado parcial com obturador
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Execução prática de uma prótese parcial removivel esquelética maxilar em desdentado parcial com obturador
Execução prática de prótese total em desdentado total (mandibulectomizado)
Execução prática de prótese palatina
Syllabus (1000 caracteres)
Presentation. History and objectives of the discipline.
Pre-prosthetic procedures.
Facial Mask
Materials used in the manufacture of prosthesis and maxillo-facial
Prosthetic nose:
Sculpture of the Nose
Final characterization
Media retention
Ear Prosthesis:
Ear Sculpture
Final characterization
Media retention
Maxillary obturator prosthesis with acrylic (acrylic and skeletal)
Soft palate prostehesis
Laboratory Practices Program
Presentation. Equipment required for practical classes
Proper handling of materials used in the manufacture of maxillofacial prosthetics.
Practical implementation of a prosthetic nose
Practical implementation of a prosthetic ear.
Practical implementation of an acrylic partial denture partial edentulous maxillary obturator
Practical implementation of a removable partial denture skeletal maxillary partial edentulous obturator
Practical implementation of full dentures in edentulous(mandibulectomized)
Practical implementation of palatal prosthesis

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Jankielewicz, Isabel (2003) - Prótesis Buco- Maxilo-Facial. Quintesssence books
Ellis E. , Hupp J. R. , Tucker M.R (2005) Cirurgia Oral e Maxilo Facial Contemporânea. Rio Janeiro: Ed. Elsevier
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