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UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LICENCIATURA EM MEDICINA DENTÁRIA 

 

“MÉDICO-DENTISTA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA: COMUNICAÇÃO E CONHECIMENTO” 

(título provisório) 

 

Este questionário tem como objectivo fazer uma análise da comunicação entre o médico-dentista e o laboratório de prótese 

dentária, e insere-se num estudo de uma monografia para a obtenção do grau de Licenciatura em Medicina Dentária. É 

estritamente anónimo e confidencial. A sua participação é essencial para esta pesquisa, pelo que agradecemos a sua 

colaboração respondendo o mais correctamente possível às seguintes questões.  

 

Dados Pessoais: 

Género:   Feminino           Masculino                Ano de Licenciatura:___________       Idade:_______anos           

Faculdade onde se licenciou: FMDUL            FMDUP                 FMDUC              UFP-FCS 

FMUL            FMUP               UCP-V            ISCS-N                ISCS-S               Outra:_________________     

Distrito(s) onde exerce:_________________________________________________ 

Na sua prática clínica executa trabalhos de reabilitação protética?  Sim              Não  

Se respondeu “não” à última pergunta, agradecemos a sua colaboração. 

Tem alguma formação específica na área da Prostodontia?  Sim           Não 

Qual? Pós-graduação              Mestrado              Doutoramento                  Outro:____________________ 

 

Questionário: 

1. Habitualmente, como contacta com o laboratório? (escolha apenas 1 opção) 

Por telefone  

Por e-mail 

Presencialmente, desloca-se ao laboratório 

Presencialmente, pede ao técnico que se desloque ao seu consultório  

Pela ficha de acompanhamento do trabalho 

 

2. Quando envia um trabalho de prótese para o laboratório, e tem dúvidas sobre esse trabalho, contacta com o 

laboratório? (escolha apenas 1 opção) 

Sim, por telefone 

Sim, por e-mail    

Sim, presencialmente, desloca-se ao laboratório 

Sim, presencialmente, pede ao técnico que se desloque ao seu consultório  

Sim, pela ficha de acompanhamento do trabalho 

Não contacta   

Não sabe             

Não responde 

 

3. Trabalha com quantos laboratórios? Escreva o nº correspondente: ________ laboratórios. 

 

4. Se trabalha com mais do que um laboratório, porque o faz? (escolha apenas 1 opção) 

Pela incapacidade de um laboratório satisfazer o seu volume de trabalho 

Pela incapacidade do laboratório satisfazer os requisitos técnicos de cada trabalho 

Pela localização/distância do laboratório 

Pelos preços praticados em cada uma das áreas da prótese 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Área reservada ao investigador 

Inquérito nº_______________ 

Data __________________ 
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5. Na escala de 1 a 8, ordene por ordem crescente os factores que considera mais importantes na escolha de um 

laboratório de prótese: (assinalando X ou círculo por alínea)  

 

1 

Maior 

importância 

2 3 4 5 6 7 

8 

Menor 

importância 

Proximidade com o 

consultório 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tabela de preços 1 2 3 4 5 6 7 8 

Qualidade de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 

Materiais utilizados 1 2 3 4 5 6 7 8 

Reputação do 

laboratório 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Pontualidade na 

entrega dos trabalhos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tempo de execução de 

um trabalho 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Uma boa relação de 

trabalho 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

6. Mudou ou experimentou um novo laboratório nos últimos dois anos? Por que razão? (escolha apenas 1 opção) 

Sim, por falha nas necessidades técnicas  

Sim, devido a inconsistência na qualidade 

Sim, por falhas na comunicação 

Sim, devido ao não cumprimento das instruções de trabalho 

Sim, pelo factor “preço” 

Sim, por recomendação de um colega  

Não mudei nem experimentei um novo laboratório 

Não sabe 

 

7. Tem algum laboratório/técnico de prótese que trabalhe na sua clínica? Se responde “sim”, quais os passos que o 

técnico executa? (várias opções) 

Tenho um técnico de laboratório que faz impressões  

Tenho um técnico de laboratório que faz vazamento de impressões a gesso 

Tenho um técnico de laboratório que faz registos de mordida  

Tenho um técnico de laboratório que faz o desenho da prótese parcial removível 

Tenho um técnico de laboratório que faz as provas clínicas 

Tenho um técnico de laboratório que faz a inserção da prótese e conselhos ao paciente 

Tenho um técnico de laboratório que realiza outras tarefas 

Não tenho nenhum técnico a trabalhar na minha clínica 

Não sabe 

Não responde 

 

8. Num trabalho de prótese fixa, habitualmente, quem escolhe a cor? (escolha apenas 1 opção) 

Eu próprio(a) 

O técnico de prótese/laboratório 

Os dois em conjunto 

Não faço prótese fixa 
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9. Num trabalho de prótese removível, habitualmente, quem escolhe a cor? (escolha apenas 1 opção) 

Eu próprio(a) 

O técnico de prótese/laboratório 

Os dois em conjunto 

Não faço prótese removível 

 

10. Num trabalho de prótese, quem deve decidir o nº de provas clínicas necessárias? (escolha apenas 1 opção) 

O médico-dentista 

O técnico de prótese/laboratório 

Os dois em conjunto 

Habitualmente não faço provas 

 

Para as seguintes questões, responda de 1 a 5, assinalando com X ou círculo a opção escolhida: 

 
1 

Muito baixo 
Muito pouco 

2 
Baixo 
Pouco 

3 
Médio 

4 
Elevado 

5 
Muito 

elevado 

11. Como avalia os seus conhecimentos em 

Prostodontia? 
1 2 3 4 5 

12. Qual o seu grau de conhecimentos sobre as 

etapas laboratoriais duma reabilitação protética? 
1 2 3 4 5 

13. Durante a sua licenciatura, como classifica o 

grau de conhecimentos que lhe foram 

transmitidos na área da Prostodontia? 

1 2 3 4 5 

14. Qual a sua opinião sobre o nível de 

conhecimentos dos técnicos de prótese acerca 

de procedimentos clínicos? 

1 2 3 4 5 

15. Qual o grau de importância da presença do 

técnico de prótese na consulta da prova estética 

e funcional? 

1 2 3 4 5 

16. Qual o grau de importância da presença do 

técnico de prótese na escolha da cor? 
1 2 3 4 5 

17. No planeamento de um trabalho, qual o grau 

de importância da colaboração do técnico de 

prótese?  

1 2 3 4 5 

18. No sucesso de uma reabilitação protética, 

que influência atribui ao trabalho realizado pelo 

técnico de prótese? 

1 2 3 4 5 

19. Na sua opinião, qual a responsabilidade do 

laboratório num trabalho, depois deste ser 

colocado? 

1 2 3 4 5 

20. Na sua opinião, aprova a execução de 

procedimentos clínicos pelo técnico de prótese? 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

Ana Seixas Carlos Palancha (13450@ufp.pt) – UFP-FCS 

 

  

  

  

  

  

  

  


