
PROSTODONTIA - Ciência que faz o diagnóstico e estudo da cavidade oral quando existem falta de dentes por 
ausência ou perdidos para obter o melhor estado de reabilitação oral, com conforto e função mastigatória para o 
paciente

Prostodontia Removível (CC=01-Resina Acrílica;=02-Cobalto.Cromo;=03Nylon;=04Titânio) - São aparelhos 
removíveis constituídos por diversos materiais, onde se colocam os dentes a substituir. Próteses em resina acrílica, 
Próteses em cromo-cobalto, Próteses em nylon - estão incluídas os procedimentos clínicos e laboratoriais, 
nomeadamente: Preparação dentária para prótese removível, Impressões / Registos e as provas. Para as Próteses 
em cromo-cobalto e Próteses em titânio estão ainda incluídos a Barra lingual e a Barra Palatina.

Prótese em resina acrílica (DD=Nº de Dentes) – Prótese de um a catorze dentes; São aparelhos removíveis 
constituídos por uma estrutura em acrílico standard (base) onde se colocam os dentes a substituir. Este aparelho 
apoia-se essencialmente na mucosa

Prótese em cobalto-cromo (DD=Nº de Dentes) – Prótese de um a catorze dentes; São aparelhos removíveis 
constituídos por uma estrutura metálica fundida (base) de cromo-cobalto onde se colocam os dentes a substituir

Próteses em nylon (DD=Nº de Dentes) - Prótese feita em nylon de um a catorze dentem; São aparelhos removíveis 
constituídos por uma estrutura em nylon onde se colocam os dentes a substituir

Provas

 Prova de cera – Prova que serve para registar a mordida em cera

 Prova de esqueleto metálico – Prova que serve para verificar se o esqueleto encaixa perfeitamente na 
mucosa e dentes – apenas em próteses esqueléticas

 Prova de dentes – Prova que serve para verificar se a forma e cor dos dentes está de acordo com o pedido 
realizado ao laboratório, bem como se o registo de mordida foi anatomicamente correcto

Elementos protéticos - Elementos retentivos e estabilizadores que fazem parte de uma prótese removível

 Gancho em aço inox - Elementos retentivos e estabilizadores que fazem parte de uma prótese removível em 
aço inox

 Gancho estético - Elementos retentivos e estabilizadores que fazem parte de uma prótese removível

Consertos de prótese

Conserto de prótese com impressão – Conserto de próteses removíveis com obtenção do desenho da arcada 
dentária com a prótese colocada, com moldeiras universais, preenchidas por material de moldagem 

Acrescentos - Acrescentos em Prostodontia removível

 Acrescento de dente em prótese em resina acrílica sem impressão - Acrescento de dente em acrílico na 
prótese removível já existente 

 Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com impressão - Acrescento de dente em acrílico na 
prótese removível já existente com obtenção do desenho da arcada dentária com a prótese colocada, com 
moldeiras universais, preenchidas por material de moldagem

Rebasamentos directos - Processo de readaptação de uma prótese removível ao maxilar, pela 
substituição/acrescento do material da base, realizado no consultório.

Rebasamento directo duro - Processo de readaptação de uma prótese removível ao maxilar, pela 
substituição/acrescento do material da base, rígido, realizado no consultório



Prostodontia Fixa - Aparelhos fixos utilizados em Prostodontia. Estão incluídos os procedimentos de Preparação 
Dentária, ou seja preparação da coroa ou porção inicial da raiz do dente com brocas específicas para ser aplicada a 
coroa protética fixa ou falso coto.

 Preparação dentária - Preparo do dente ou porção inicial da raiz para ser aplicada uma coroa protética fixa 
ou falso como

 Espigões e falsos cotos - Elemento protético fixo, que é colocado em dentes desvitalizados, dentro do canal 
radicular, para posterior colocação da coroa

 Espigão e falso coto fundido - Elemento protético fixo, que é colocado em dentes desvitalizados, dentro do 
canal radicular, para posterior colocação da coroa

 Espigão e falso coto fundido e ceramizado (zircónio) - Elemento protético fixo, que é colocado em dentes 
desvitalizados, dentro do canal radicular, para posterior colocação da coroa, realizado em zircónio para 
melhor estética

Prostodontia Fixa unitária

 Coroas, facetas ou incrustações provisórias - Coroas utilizadas como uma restauração provisória enquanto 
são realizados os procedimentos definitivos

 Coroa provisória acrílica (método directo) - Coroas utilizadas como uma restauração provisória enquanto são
realizados os procedimentos definitivos, feito em consultório

 Coroa provisória acrílica (método indirecto) - Coroas utilizadas como uma restauração provisória enquanto 
são realizados os procedimentos definitivos, feito em laboratório

 Coroas definitivas - É um recobrimento artificial, de diferentes materiais, de dentes total ou parcialmente 
destruídos, de dentes que é necessário proteger (desvitalizados, fracturados ou com grandes restaurações) 
ou de dentes em que se deseje melhorar a estética. São cimentadas definitivamente, funcionando como 
dentes naturais

 Coroa metaloacrílica - É um recobrimento artificial de dentes total ou parcialmente destruídos, de dentes 
que é necessário proteger ou de dentes em que se deseje melhorar a estética, feito em metaloacrílico

 Coroa metalocerâmica - É um recobrimento artificial de dentes total ou parcialmente destruídos, de dentes 
que é necessário proteger ou de dentes em que se deseje melhorar a estética, feito em metalocerâmica

 Coroa cerâmica - É um recobrimento artificial de dentes total ou parcialmente destruídos, de dentes que é 
necessário proteger ou de dentes em que se deseje melhorar a estética, feito em cerâmica pura

 Faceta cerâmica - É um recobrimento artificial de dentes parcialmente destruídos ou de dentes em que se 
deseje melhorar a estética, feito em cerâmica

 Incrustação em cerâmica - É um recobrimento artificial de dentes parcialmente destruídos ou de dentes em 
que se deseje melhorar a estética, feito em cerâmica

Pontes- Dentes Pilares – Uma ponte, é um aparelho usado para substituir os dentes em falta. Uma ponte, 
fixa os dentes artificiais (pônticos) aos dentes adjacentes, chamados dentes pilares. As pontes fixas são 
aplicadas ora por colocação de coroas nos dentes pilares ou por colagem dos dentes artificiais directamente 
sobre os dentes pilares. Estão incluídos os procedimentos de Preparação Dentária isto é preparação da coroa
ou porção inicial da raiz do dente que será pilar de uma ponte, com brocas específicas para ser aplicada a 



coroa protética fixa ou falso coto, inclui ainda a Prova de Metal e Prova de Cerâmica (Actos clínicos 
intermédios na execução de uma prótese fixa).

 Coroa pilar provisória - Coroas utilizadas como uma restauração provisória enquanto são realizados os 
procedimentos definitivos

 Coroa pilar provisória aparafusada sobre implantes - Coroas utilizadas como uma restauração provisória 
enquanto são realizados os procedimentos definitivos, sobre implantes

 Coroa pilar provisória cimentada sobre implantes - Coroas utilizadas como uma restauração provisória 
enquanto são realizados os procedimentos definitivos, sobre implantes

 Pontes-Coroa Pôntico -Uma ponte, é um aparelho usado para substituir os dentes em falta. Uma ponte, fixa 
os dentes artificiais (pônticos) aos dentes adjacentes, chamados dentes pilares

 Coroas pôntico definitivas -São os elementos protéticos, de diferentes materiais, de uma ponte fixa que 
estão entre os elementos pilares. Não têm subjacente estrutura dentária. Preenchem os espaços vazios. 
Representam a estrutura já definitiva 

 Coroa pôntico metalocerâmica (por elemento) - São os elementos protéticos, de diferentes materiais, de 
uma ponte fixa que estão entre os elementos pilares. Não têm subjacente estrutura dentária. Preenchem os 
espaços vazios. Representam a estrutura já definitiva, em metalo-mecânica

Impressões/ Registos – moldes – Obtenção do desenho da arcada dentária, com moldeiras, preenchidas por material
de moldagem

 Impressão maxilar (moldeira standard) - Obtenção do desenho da maxila, com moldeiras universais, 
preenchidas por material de moldagem 

 Impressão mandibular (moldeira standard) - Obtenção do desenho da mandíbula, com moldeiras universais, 
preenchidas por material de moldagem 

 Impressão maxilar (moldeira individual) - Obtenção do desenho da maxila, com moldeiras individuais feitas 
em laboratório, preenchidas por material de moldagem 

 Impressão mandibular (moldeira individual) - Obtenção do desenho da mandíbula, com moldeiras individuais
feitas em laboratório, preenchidas por material de moldagem 

Modelos de estudo – Modelo em gesso obtido após a impressão feita em consultório

Registo intermaxilar – Registo da mordida para que seja possível mimetizar no laboratório e realizar uma coroa em 
condições óptimas 

Montagem de Arco facial – Técnica usada para reproduzir os dados do paciente num articulador semi-ajustável

Conexões (Attachments) - São dispositivos mecânicos de precisão colocados para fixar, reter e estabilizar as próteses

 Conector em bola sobre implante - São dispositivos mecânicos de precisão colocados para fixar, reter e 
estabilizar as próteses

 Conector extra coronário - São dispositivos mecânicos de precisão colocados para fixar, reter e estabilizar as 
próteses

Cimentação em Prostodontia fixa - Necessário quando a prótese deixa de apresentar retenção e estabilidade



Coroa aparafusada sobre implante – Coroa feita para ser aparafusada sobre o implante como forma de retenção e 
estabilidade

Cimentação de prótese fixa antiga sobre dentes - Necessário quando a prótese deixa de apresentar retenção e 
estabilidade

Cimentação de prótese fixa antiga sobre implantes - Necessário quando a prótese deixa de apresentar retenção e 
estabilidade

Diversos em Prostodontia fixa

Coroa pré-formada para dente decíduo – Recobrimento artificial de dentes total ou parcialmente destruídos, em 
dentes de leite 

Prova de metal – Prova efectuada numa fase intermédia do tratamento para verificar o ajuste da parte metálica em 
coroas com interior em metal

Prova de cerâmica – Prova efectuada numa fase intermédia do tratamento para verificar a cor da cerâmica e o ajuste
da prótese

Diversos em Prostodontia fixa sobre implantes

Pilar transepitelial fundido 

Pilar transepitelial metalo-cerâmico

Pilar transepitelial cerâmico

Diversos

Faceta resina composta - É um recobrimento artificial de dentes parcialmente destruídos ou de dentes em que se 
deseje melhorar a estética, feito em resina composta

Suplemento resina acrílica hipoalergénica (por arcada) – Material acrílico hipoalergénico 

Ajuste Oclusal de Prótese (sem montagem em articulador) 

Coroa em zircónio - É um recobrimento artificial de dentes total ou parcialmente destruídos, de dentes que é 
necessário proteger ou de dentes em que se deseje melhorar a estética, feito em zircónio

Prótese muco-suportada com sistema de bolas (por arcada) - Dispositivos fixos metálicos para fixar, reter e 
estabilizar as próteses muco-suportadas

Prótese híbrida - Prótese que é mantida, suportada e estabilizada por meio de implantes ou pilares colocados sobre
implantes,  mas  sem  relação  directa  entre  a  posição  dos  implantes  e  os  dentes  substituídos.  Baseia-se  numa
estrutura fundida aparafusada aos implantes com a combinação de uma prótese removível unida á estrutura fundida


