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PLANO DE ENSINO DE COMPONENTE CURRICULAR: 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS CAMARAGIBE 

COMPONENTE CURRICULAR: Prótese Bucomaxilofacial I OBRIGATÓRIA (X) 

ELETIVA ( ) 

CARGA HORÁRIA TOTAL:   45 horas                  TEÓRICA: 15 horas                 PRÁTICA: 30 horas              

  

 

EMENTA (Descrição  do componente. Deverá  ser  realizado um breve texto  em  no  máximo 10  linhas. O texto  não  deve  ser  
uma  cópia   dos conteúdos  programáticos.) 

 

Dispõe sobre o estudo e o tratamento reabilitador dos pacientes portadores de lesões buco-maxilo faciais, congênitas 
ou adquiridas, totais ou parciais, nas dimensões estéticas, funcionais e psicossociais, com ênfase nos princípios 
bioéticos, e tem como objetivo geral capacitar o futuro profissional de Odontologia para atuação frente aos portadores 
de lesões buco-maxilo faciais, passíveis de tratamento protético, mediante o estudo e o treinamento dos princípios 
doutrinários, dos materiais, das técnicas e dos recursos tecnológicos utilizados na PBMF, dentro de uma concepção 
humanística, nas dimensões científica, técnica, clínica, ético-moral e prospectiva, com ênfase nas atividades 
laboratoriais (pré-clínicas). 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Listar em tópicos os conteúdos a serem abordados. Indicando a respectiva carga 
horária)  

 

PROGRAMA TEÓRICO - 15 horas (50 minutos de exposição e 10 minutos para perguntas e respostas para 
cada assunto) 

 

1. Introdução ao estudo da PBMF 

2. Moldagem e modelos faciais 

3. Anaplerose facial - prótese ocular 1 e 2 

4. Fundamentos de estética aplicados à PBMF 

5. Métodos de escultura em PBMF 
6. Epíteses faciais - prótese nasal 

7. Epíteses faciais - prótese óculo-palpebral 

8. Epíteses faciais - prótese auricular 

9. Epíteses faciais - prótese facial extensa 

10. Reabilitação protética das perdas maxilares 
11. Prótese interna 

12. Tratamento protético dos portadores de fussuras labiopalatais 

13. Atencão odontológica aos pacientes irradiados 

14. Noções de Psicologia aplicadas à PBMF 
15. Exame do paciente e responsabilidade civil aplicada à PBMF 

 
PROGRAMA PRÁTICO - 30 horas (4 horas para cada assunto prático em laboratório) 

 

1. Moldagem e modelos faciais 
2. Pintura do disco da íris e acrilização do disco pintado da íris 

3. Ceroplastia ocular e locação da íris protética 

4. Inclusão e acrilização da ceroplastia escleral 
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5. Demuflagem e preparo da caracterização da PO. Re-inclusão para camada final. 
6. Escultura direta e indireta para prótese nasal 

 

7. Inclusão e acrilização da prótese nasal 

8. Acabamento das próteses ocular e nasal e polimento da prótese ocular 
 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO (Consiste nos recursos necessários para alcançar os objetivos propostos. Precisa levar 
em conta o perfil dos alunos, o conteúdo abordado, as atividades em sala e o tempo de aula disponível para trabalhar 
os conteúdos.) 

 

 Para aulas teóricas: estudo de texto dirigido previamente enviado aos estudantes; apresentação oral com apoio de    

 material audiovisual; e pesquisa para realização de relatório técnico sobre assunto da prática, realizado em grupo de  

 cinco estudantes. 
 

 Para aulas práticas: briefing do assunto projetado no televisor do laboratório, seguido de realização pelos estudantes.    

 A atividade terá a supervisão dos professores e todas as vezes que se fizer necessária haverá demonstração do pro- 

 cedimento a ser realizado. 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

   

  É utilizado o método da média ponderada nos seguintes domínios previstos no Plano de Curso: 

 
  Conhecimentos: 1ª avaliação + 2ª avaliação + 3ª avaliação = total / 3  valor final x 6 = média conhecimentos 

 

Habilidades e competências: nota Modelo facial + nota Prótese ocular + nota Prótese nasal 1 + nota Prótese nasal 2 = 
total / 4  valor final x 4 = média habilidades e competências 

 
Cálculo da média parcial: média conhecimentos + média habilidades e competências = total / 10 média parcial 

 

Será dispensado do exame final o (a) estudante que obtiver média parcial igual ou superior a 7 (sete inteiros) 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICADA DISCIPLINA  
 
 GRAZIANI. M. – Prótese maxilo-facial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1982, 229 p  
 
 MORONI, P. – Reabilitação buco-facial : cirurgia e prótese. São Paulo, Panamed Editorial, 1982. 436 p.  
 
 REZENDE, J.R.V. – Fundamentos de Prótese Buco-Maxilo Facial. São Paulo, Sarvier, 1997 212 p.  
 
 LEITURAS SUGERIDAS PELA DISCIPLINA  
 
 BERLINGUER, G. A bioética entre a tolerância e a responsabilidade. Humanidades, v.9, n.4, p. 358-367, 1994  
  
 BERLINGUER, G. ; GARRAFA, V. O mercado humano. Estudo bioético da compra e venda de partes do corpo    
 Brasília,  Editora da UnB, 1997,212 p  
 
 BEUMER III, J. et al. – Maxillofacial rehabilitation : prosthodontic and surgical considerations. St. Louis, Mosby,  
 1977 550 p.  
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 CYRILLO, P.I. – Psicologia reabilitacional. IN: ANGERAMI-CAMON, V.A. A psicologia no hospital. São Paulo, Traço,  
 1988  
 
 CYRILLO, P.I. ; OLIVEIRA, J.A.P. – Recursos humanos para pacientes mutilados na região óculo-palpebral. IN :   
 ANGERAMI-CAMON, V.A. A psicologia no hospital. São Paulo, Traço, 1988  
 
 FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISA DE ONCOLOGIA – I Simpósio Latino-Americano de reabilitação da face e 
de Prótese  
 Buco-Maxilo Facial. 1977, São Paulo, Gráfica Platina, 277 p.  
 
 GOMES, J.C.M. O atual ensino da ética para os profissionais de saúde e seus reflexos no cotidiano do povo brasileiro.  
 Revista Bioética, http:// www.cfo.org.br/revista/411996/htm  
 
 HOBKIRK, J.A. ; WATSON, R.M. – Implantologia dental e maxilofacial São Paulo, Artes Médicas Editora, 1996 206  
 p. 
 
 McKINSTRY, R.E. – Fundamentals of facial prosthodontics Arlington (VA), ABI Profesional Publications, 1995 208  
 p.  
 
 NOVAES, M.H. – Psicologia aplicada à reabilitação. Rio de Janeiro, Imago, 1995  
 
 PETROIANU, A. Ética, Moral e Deontologia Médicas. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 358 p.  
 
 REZENDE, J.R.V. et al. – Prótese buco-maxilo facial : conceitos básicos e prática de laboratório . São Paulo,  
 Sarvier, 1986, 105 p.  
 
 SUASSUNA, A. – Iniciação à estética. Recife, Editora Universitária da UFPE, 1996. 340 p  
 

  GARRAFA, V. - Câncer bucal. São Paulo, Medisa 34ditora, 1980. P. 627-667 e 677-749 

 

 OBS: Os estudantes receberão, no e-mail da turma, juntamente com o aula ministrada, artigos científicos  

           referentes ao assunto abordado em aula. 

 

 
 
 
 
 
 
 


