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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  CTeSP EM APOIO AO CONSULTÓRIO MÉDICO E DENTÁRIO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Procedimentos de Prótese Dentária 
 

Curricular Unit: 

 

Dental Prosthesis Procedures 
 

 

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

 

- Adquirir conhecimentos sobre manuseamento de materiais utilizados para obtenção de modelos de trabalho 

- Adquirir aptidões para realizar pequenas tarefas de apoio ao consultório e laboratório prótese dentária - 

- Adquirir conhecimentos e aptidões para manuseamento e tratamento dos materiais de trabalho e fases 

intermédias de elaboração dos trabalhos protéticos 
 

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

 

- Acquire knowledge on handling materials used to obtain working models 

- Acquire skills to perform small tasks in support of the dental office and laboratory 

- Acquire knowledge and skills for handling and treating working materials and intermediate stages of 

preparation of prosthetic work 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

- Desinfeção e acondicionamento de materiais e provas que transitam entre clínicas dentárias e laboratórios de 

prótese dentária 

- Preparação de modelos de trabalho 

- Vazagem a gesso de impressões, com diferentes tipos de gesso 

- Preparação e corte dos modelos de trabalho 

- Classificação de próteses, fases de elaboração e cuidados na preparação e manutenção das mesmas - 

Consertos e acrescentos dente 

- Coroas provisórias 

- Ortodontia, aparelhos ortodonticos, contenções 

- Placas de vácuo e seus diversos usos 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

- Disinfection and packaging of materials and tests that transit between dental clinics and dental 

prosthesis laboratories 

- Preparation of working models 

- Plaster casting of impressions, with different types of plaster 



                    

IE.131A/04  Página 2 de 2 

 

- Preparation and cutting of working models 

- Classification of prostheses, stages of preparation and care in their preparation and maintenance 

- Repairs and tooth additions 

- Temporary crowns 

- Orthodontics, orthodontic appliances, retainers 

- Vacuum plates and their various uses 
 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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