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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL 

 

 Unidade curricular:  

PRÓTESE TOTAL E PARCIAL REMOVÍVEL    

Curricular Unit: 

 TOTAL AND PARTIAL REMOVABLE PROSTHESIS 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

António José Ramos Correia Pinto 

 

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

  É objetivo geral da UC proporcionar um conjunto de conhecimentos sobre as várias  àreas de atuação no 

edentulismo,seja ele parcial ou total, com a utilização de próteses dentárias removíveis. No final o aluno 

deverá ter adquirido as seguintes competências; 

- Ser competente em realizar reabilitações em pacientes desdentados parciais. 

- Ser competente em realizar reabilitações em pacientes desdentados totais. 

- Ser competente no estabelecimento do diagnostico das lesões provocadas por prótese e informar os 

pacientes sobre a natureza e severidade das doenças e alteração das estruturas que apresente. 

- Ser competente em identificar os componentes protéticos utilizados em prótese implanto-suportada total.  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

 The general objective of the UC it's to provide a range of knowledge about the various ways to 

deal in the edentulous areas, either partial or total, with the use of removable dentures. At the 

end the student should have acquired the following skills; 

- Be competent in performing rehabilitation in partial edentulous patients. 

- Be competent in performing rehabilitation in edentulous patients. 

- Be competent in diagnosing the establishment of damage caused by denture and inform 

patients about the nature and severity of the diseases and alteration of structures. 

- Be competent in identifying the prosthetic components used in implant-supported dentures. 
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Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

- Biomecânica da prótese parcial removível 

- Exame clínico do paciente, exame radiográfico e plano de tratamento. 

- Relação inter-maxilar. 

- Utilização do arco facial, Tipos de arcos arcos faciais, vantagens. 

- Montagem dos modelos em articulador semi-ajustável. 

- Remodelação pré-protética. 

- Impressões secundárias, técnicas e materiais utilizados. 

- Oclusão em prótese parcial e total removível. 

- Etapas clínicas da prótese total e  parcial removível. 

- Diagnóstico de um desdentado total 

- Cirurgia pré-protética, vantagens e desvantagens. 

- Elaboração laboratorial das técnicas fundamentais à pratica clínica. 

- Lesões orais provocadas por prótese. 

- Sobredentaduras implanto suportadas. 

-Prótese combinada 

Syllabus 

- Biomechanics of removable partial denture 

- Patient clinical examination, radiographic examination and treatment plan. 

- Inter-maxillary relationship. 

- Use the facial arch, types of facial arches,advantages. 

- Assembly of models in semi-adjustable articulator. 

- Pre-prosthetic remodeling. 

- Secondary Impressions, techniques and materials used. 

- Occlusion in partial and full denture. 

- Clinical Stages of full and partial dentures. 

- Diagnosis of total edentulism. 

- Pre-prosthetic surgery, advantages and disadvantages. 

- Development of fundamental laboratory techniques to clinical practice. 

- Oral injuries caused by prosthesis. 

- Implant supported overdentures. 

-Skeletal prosthesis with porcelain crowns. 
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(máximo três títulos): 
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