
LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA INÍCIO DO CURSO 

 

 

EPI 

a)  Jaleco gola de padre e manga comprida com punho 

b) calça comprida 

c) Sapato branco fechado e uso de meia branca 

d) Usar : luvas, gorro, máscara e 2 óculos protetores. 

e) Evite uso de jóias (brincos, anéis, pulseiras e colares) 

 

 Brindes para as crianças 

 Espelho de mão 

 Babadores, campos cirúrgicos para bancadas,  

 Saco plástico de 1 litro (porta resíduo) 

 Saco de plástico de “geladinho”. 

 

MATERIAL PARA LABORATORIO 

 

 2 dentes artificiais para cada aluno - DENART 

Estes vocês podem comprar em grupo na 1ª semana de aula  
 

MATERIAIS 
 

 Evidenciador de placa (solução) 

 Fio dental 

 Flúor gel (neutro e acidulado) 

 Flúor verniz (Duraphat ou Duraflur) 

 Verniz de clorexidina (Cervitec) 

 Selante (Fluroshield) 

 Sistema Adesivo  

 Resinas fotopolimerizáveis (de preferência Z-100, Z-250, Charisma – CORES: 0,5;  P, 
A1, A2, B1, B2) 

 Cimento de Ionômero vidro Fotopolimerizável para restauração (Vitro fill IIL). 

 Cimento de Ionômero de vidro convencional (sugestão: Maxxion R da FGM) = pó+ 
líquido 

 Anestésico tópico 

 Anestésico local (sugestão : lidocaína 2% com Adrenalina (1:100.000) 

 Película radiográfica infantil e adulto 

 Rolete de algodão 

 Gaze estéril 

 Guardanapos 

 Vaselina sólida  

 Caixa de Microbrush 

 Sugadores descartáveis  

 Protetores para seringa tríplice (canudo ou saco de geladinho) 

 Protetores para alta e baixa rotação (saco de geladinho ou papel filme) 

 Pasta dental infantil 

 Papel carbono 

 Cimento de hidróxido de cálcio (tipo Life) 

 Hidróxido de cálcio PA 

 Cimento de óxido de zinco e eugenol (IRM) pó+ líquido 

 Gutapercha em bastão 

 Líquido de Dakin  

 Soro fisiológico 

 Matriz de aço 0,5 mm 

 Alginato 

 Gesso pedra 

 Cera 7 e cera utilidade 



 Endo-PTC 

 Iodofórmio em pó (não em cristais) 

 Paramonoclorofenol canforado 

 Agulhas anestésicas descartáveis curtas 

 Fio de seda 3.0 para sutura 

 Cunha de madeira 

 Tira de lixa de aço para amálgama e de papel, para resina 

 Lençol de borracha 

 10 Elásticos de orto do tipo azul para separação dental 

 isqueiro e lamparina 

 Matriz de poliéster 

 Abridor de boca de borracha 

 Porta Agulha ou Manthieur 
 
 
 
 

Lista de material para clínica 

 

INSTRUMENTAIS 
 

 
1. EXAME CLÍNICO E RADIOGRÁFICO 
 
- prendedor de guardanapos, babadores de plástico infantil. 
- 3 jogos completos de exame clínico, contendo pinça clínica, sonda exploradora, espelho 
clínico, curetas 11/12, 17/18, sonda periodontal e espátula de inserção nº01 
- saco plástico de 1 litro (porta resíduos)   
- Vidro porta algodão 
- 4 colgaduras 
- micromotor, contra-ângulo, ponta reta, caneta de alta 
- jogo de posicionadores para Rx infantil + posicionador interproximal 
- bandejas inox clínica. 
 
2. LIMPEZA E POLIMENTO CORONÁRIO 
 
- taças de borracha, escovas de Robson tipo chama e tipo taça. 
- potes dappen de plástico e de vidro 
- conjunto de raspadores periodontais 
- espelho para o paciente (fundamental) 
 
3. OPERATÓRIA DENTAL 
 
- brocas diamantadas de alta: 1302, 1343, 1333, 1034, 3193, 1057, 1090, 1091, 1011 
- - brocas de aço ou carbide para BR: 01, 02, 04, 06, 08 
- brocas para acabamento e polimento: 3195F, 3195FF, 1090F, 1090FF, 3118F 
- Ponta Shofu branca de AR e BR, discos sof-lex e discos super-snap 
- brocas para acabamento de amálgama e pontas marrom, verde e azul 
 
 
4. ISOLAMENTO DO CAMPO OPERATÓRIO 
 
- pinça perfuradora para lençol de borracha (Ainsworth) 
- pinça porta grampo (Brewer) 
- 02 arcos de Ostby (infantil e adulto) 
- pinça mosquito 
- grampos: 0, 00, 26, 29, W8A, 14, 14A, 201, 205, 207, 208, 209 
 
5. DENTÍSTICA RESTAURADORA 



 
- espátulas de inserção para resina composta (Tefal, plástica) 
- 02 espátulas para manipulação de cimento 
- placa de vidro 
- aplicadores de dycal 
- condensadores de amálgama (todos os tamanhos) 
- porta matriz de Tofflemire (infantil de peferência) 
- porta amágama 
- 02 hollemback 3S 
- brunidores 
- 02 seringas carpule para anestesia 
- conjunto kit de odontopediatria 
- curetas de vários tamanhos 
- 02 Mantiê ou porta agulhas 
- Tira de matriz de poliéster 
- Cunhas de madeira 
 
 
6. ENDODONTIA 
 
- seringas descartáveis de 10 e 5 ml 
- agulhas 40/20 e 40/10 para medicação e aspiração 
- sugador de endodontia (intermediário metálico) 
- limas Kerr de 21 mm (1ª e 2ª série), limas K-Flex (estirpa-nervos – 1ª e 2ª série) 
- lentulos 
- régua milimetrada de metal e cursores 
- lamparina e isqueiro ou fósforo 
- espátula para guta-percha 
- bolinha de algodão estéril 

      -cone de papel absorvível 
      - Placa de vidro 

 
Material de obturação:  

 Pasta iodoformada – (Iodofórmio, Rifocort, paramonoclorofenol.) 
 
 
7. CIRURGIA 
 
- fórceps universal 101 e 17; 18R e 18L, 150 e 151 para adulto 
- fórceps infantis: 18D, 27, 21, 1, 65 
- cureta cirúrgica, lima para osso  
- cabo de bisturi   
- lâmina 15, 11 e 10 descartáveis 
- descolador de periósteo, espátula 7, hollemback e sindesmótomo 
- alavancas de seldin reta, nº 01, direita e esquerda tipo bandeirinha (adulto e infantil) 
- cinzel e goiva 
- tesoura cirúrgica 
- pinça cirúrgica 
- afastador de retalho 
- Mantiê ou porta agulhas 

 

 
 


