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LISTA DE INSTRUMENTAL 

 

1° ANO 

 

PERÍODO: 2º 

 

DISCIPLINA: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E MECÂNICAS DOS MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS 

 

01 pote para resina acrílica com tampa 

01 placa de vidro grossa (16 x 8 x 2 cm) 

01 Espátula para cimento nº 24 (Duflex ou similar) 

01 Espátula para cimento nº 36 (Duflex ou similar) 

02 frascos dappen 

 

 

 

2° ANO 

 

PERÍODO: 3º 

 

1. DISCIPLINA: DENTÍSTICA OPERATÓRIA I   

01 espelhos planos nº. 5 com respectivos cabos 

01 exploradores duplos nº. 5 

01 pinças clínicas nº. 317 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (20 cm de comprimento x 10 cm de largura x 5cm de altura) para 

isolamento absoluto (deve caber o arco de Young) 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (18 cm comprimento x 8 cm largura x 5 cm altura) para 

instrumental de preparo e restauração 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (18 cm de comprimento x 7 cm de largura x 2 cm de altura) para 

instrumental clínico 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (07 cm de comprimento x 7 cm de largura x 2 cm de altura) para 

brocas (20 brocas de alta rotação e 10 de baixa rotação) – será este estojo será esterilizado dentro da caixa de 

isolamento. 

01 micro-motor autoclavável (baixa rotação) 

01 peça-reta autoclavável (baixa rotação) 

01 contra-ângulo autoclavável (baixa rotação) 

01 caneta de alta rotação com push boton e jato de água autoclavável (alta rotação) 

01 saca brocas (normalmente acompanha o kit de alta/baixa-rotação) 

02 adaptadores de velocidade de inox para contra-ângulo (normalmente 1 adaptador acompanha o kit de 

alta/baixa-rotação e o outro deve ser adquirido separadamente)  

12 grampos – números: 201, 204, 206, 207, 209, 211, 212, W8A, 26, 14, 14A e 00 

01 arco de Young de aço inox 

01 perfurador de Ainsworth com 5 furos (certifique-se de que fura o lençol corretamente e o prato gire) 

01 pinça porta-grampo tipo Palmer de boa qualidade (verifica se abre corretamente) 

01 escavador nº. 32/33 

01 escavador nº. 16 
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01 escavador pediátrico nº. 11½ 

02 recortadores de margem gengival – n° 26/27 e 28/29 (cortante manual) 

01 porta-amálgama em inox 

03 condensadores de Ward - nº. 1, 3 e 6 

02 brunidores para amálgama n° 29 e n° 33 

01 esculpidor de Hollemback nº. 3S (ponta pequena e delicada) 

03 espátulas metálicas para inserção de resina composta com pontas finas e delicadas (2 para dentes 

anteriores (em forma de espátula, 1 mais fino e menor dimensão e 1 com maior diametro e 1 para dentes 

posteriores - ponta com formato esférico) 

01 cabo para bisturi 

01 espátula flexível para manipulação de ionômero 

01 seringa tipo Centrix 

01 caixa de pontas para seringa Centrix 

01 manequim odontológico com coleção completa de reserva de dentes íntegros 

01 mandril para contra-ângulo 

01 mini mandril para contra-ângulo 

01 frasco Dappen autoclavável 

01 caixa de pontas aplicadoras - microbrush 

01 cuba de borracha flexível 

01 espátula para gesso flexível com cabo de madeira 

01 lamparina a álcool 

01 pinça hemostática pequena 

01 placa de vidro de 20 mm 

02 espátulas nº. 24 e 22 

01 aplicador de hidróxido de cálcio (com duas pontas) 

01 jogo de moldeiras perfuradas total para dentados em inox 

01 tesoura reta com pequena, tipo cirúrgica (com bom corte na ponta) 

01 alicate odontológico nº. 121 

01 porta-matriz Tofflemire 

01 envelope de matriz Tofflemire 

01 seringa carpule 

 

 

 

2. DISCIPLINA: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE APLICAÇÃO CLÍNICA DIRETA 

 

01 espelho plano nº. 5 com cabo 

01 explorador duplo nº. 5 

01 pinça clínica nº. 317 

01 estojo (18 cm de comprimento x 7 cm de largura x 2 cm de altura) para instrumental clínico 

01 porta-amálgama em inox 

03 condensadores de Ward - nº. 1, 3 e 6 

02 brunidores para amálgama n° 29 e n° 33 

01 esculpidor de Hollemback nº. 3S (ponta pequena e delicada) 

01 espátula metálica para inserção de resina composta (com maior diametro) 

01 pincel de pêlo de marta “tipo chato” (Kota – n° 4A e 4B) 

01 espátula flexível para manipulação de ionômero 

01 manequim odontológico para Materiais Dentários (O manequim pode ser o mesmo da Dentística só 

que deve ter um jogo de dentes preparados) 

01 frasco Dappen autoclavável 

01 caixa de pontas aplicadoras - microbrush 

01 placa de vidro de 20 mm 

01 espátula nº. 24 

01 espátula no. 22 

01 aplicador de hidróxido de cálcio (com duas pontas) 
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3. DISCIPLINA: RADIOLOGIA BÁSICA 

 

02 cartelas para 14 filmes radiográficos periapicais 

03 cartelas para 5 filmes radiográficos periapicais 

04 cartelas de filmes radiográficos oclusais 

01 conjunto de posicionador com 4 peças AUTOCLAVÁVEIS: 2 angulados; 1 reto e 1 para radiografias 

interproximais 

01 timer digital para minutos e segundos de fácil manipulação 

05 grampos de colgadura 

01 colgadura tipo CAL 

01 lupa com aumento de pelo menos 2 vezes 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO: 4º 

 

 

4. DISCIPLINA: ANESTESIOLOGIA 

 

01 Estojo Clínico 

01 Seringa Carpule 

01 Pinça Clínica 

01 Espelho 

01 Pinça Hemostática 
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PERÍODO: 4º 

 

5. DISCIPLINA: DENTÍSTICA OPERATÓRIA II   

 

01 espelho planos nº. 5 com cabo 

01 explorador duplo nº. 5 

01 pinça clínica nº. 317 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (20 cm de comprimento x 10 cm de largura x 5cm de altura) para 

isolamento absoluto (deve caber o arco de Young) 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (18 cm comprimento x 8 cm largura x 5 cm altura) para 

instrumental de preparo e restauração 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (18 cm de comprimento x 7 cm de largura x 2 cm de altura) para 

instrumental clínico 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (07 cm de comprimento x 7 cm de largura x 2 cm de altura) para 

brocas (20 brocas de alta rotação e 10 de baixa rotação) – será este estojo será esterilizado dentro da caixa de 

isolamento. 

01 micro-motor autoclavável (baixa rotação) 

01 peça-reta autoclavável (baixa rotação) 

01 contra-ângulo autoclavável (baixa rotação) 

01 caneta de alta rotação com push boton e jato de água autoclavável (alta rotação) 

01 saca brocas (normalmente acompanha o kit de alta/baixa-rotação) 

02 adaptadores de velocidade de inox para contra-ângulo (normalmente 1 adaptador acompanha o kit de 

alta/baixa-rotação e o outro deve ser adquirido separadamente)  

12 grampos – números: 201, 204, 206, 207, 209, 211, 212, W8A, 26, 14, 14A e 00 

01 arco de Young de aço inox 

01 perfurador de Ainsworth com 5 furos (certifique-se de que fura o lençol corretamente e o prato gire) 

01 pinça porta-grampo tipo Palmer de boa qualidade (verifica se abre corretamente) 

01 escavador nº. 32/33 

01 escavador nº. 16 

01 escavador pediátrico nº. 11½ 

02 recortadores de margem gengival – n° 26/27 e 28/29 (cortante manual) 

01 porta-amálgama em inox 

03 condensadores de Ward - nº. 1, 3 e 6 

02 brunidores para amálgama n° 29 e n° 33 

01 esculpidor de Hollemback nº. 3S (ponta pequena e delicada) 

03 espátulas metálicas para inserção de resina composta com pontas finas e delicadas (2 para dentes 

anteriores (em forma de espátula, 1 mais fino e menor dimensão e 1 com maior diametro e 1 para dentes 

posteriores - ponta com formato esférico) 

01 cabo para bisturi 

01 espátula flexível para manipulação de ionômero 

01 seringa tipo Centrix 

01 manequim odontológico com coleção completa de reserva de dentes íntegros 

01 frasco Dappen autoclavável 

01 cuba de borracha flexível 

01 espátula para gesso flexível com cabo de madeira 

01 lamparina a álcool 

01 pinça hemostática pequena 

01 placa de vidro de 20 mm 

02 espátulas nº. 24 e 22 

01 aplicador de hidróxido de cálcio (com duas pontas) 

01 jogo de moldeiras perfuradas total para dentados em inox 

01 tesoura reta com pequena, tipo cirúrgica (com bom corte na ponta) 

01 alicate odontológico nº. 121 

01 porta-matriz Tofflemire 
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PERÍODO: 4º 

 

 

 

6. DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

 

01 Estetoscópio 

01 Esfigmomanômetro (dentre os modelos/marca recomendados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão – 

ver link: http://www.sbh.org.br/geral/monitores.asp) 

01 Termômetro digital 

01 estojo autoclavável inox com perfuração (18 cm de comprimento x 7 cm de largura x 2 cm de altura) para 

instrumental clínico 

01 pinça clínica nº. 317 

01 explorador nº. 5 

01 espelho plano nº. 5 com cabo 

01 sonda periodontal da OMS 

01 Colgadura para 14 radiografias periapicais, de preferência com grampos descartáveis. 

01 Lupa (aumento mínimo de 2X) 

01 Timer digital para minutos e segundos 

01 conjunto (com 4 peças) de posicionadores para filmes periapical e interproximal, autoclavável 

01 tesoura pequena autoclavável (para cortar proteção dos filmes) 

 

 

 

 

PERÍODO: 4º 

 

 

7. DISCIPLINA: MATERIAIS APLICADOS À PRÓTESE 

 

01 Anel de fundição de silicone – 60 gramas  

02 CubaS de Borracha flexível para gesso e alginato  

01 Espátula para cera nº 7  

01 Espátula para cimento nº 24  

01 Espátula para cimento nº 36  

01 Espátula para Gesso  

01 Gotejador de cera  

01 Hollemback 3S  

01 Jogo de medidores de pó e água para Alginato  

01 Lamparina a álcool  

01 LeCron afiado  

01 Moldeira Parcial Perfurada  

01 Pincel nº 12  

01 Pincel nº 24  

01 Placa de vidro com espessura de 20 mm, 16x18mm  

01 Plástico para bancada (branco, 50x30cm)  

02 Potes dappen  
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PERÍODO: 4º 

 

 

8. DISCIPLINA: OCLUSÃO 

 

01 Articulador semi-ajustável com arco-facial (completo c/ acessorios – Não compre sem o suporte do garfo 

de mordida). 

01 Jogo de instrumental de enceramento progressivo (P. Thomas). 

01 Hollenback 3S (Duflex). 

01 Discóide-cleóide pequeno. 

01 Faca para gesso ou canivete. 

01 Espátula 7. 

01 Espátula 36. 

01 Lecron. 

01 Lâmpada a álcool "Hanau" ou similar. 

01 Pinça de Miller (indispensável nas disciplinas de Oclusão). 

01 Gral de borracha e espátula (para manipular gesso e alginato). 

01 Lamparina a álcool. 

02 Frascos Dappen. 

01 Frasco com tampa para espatulação de resina acrílica. 

01 Micro-motor e peça reta de mão. 

01 Pinça de Miller (indispensável nas disciplinas de Oclusão). 

 

 

 

PERÍODO: 4º 

 

 

9. DISCIPLINA: PERIODONTIA I 

 

01 sonda periodontal milimetrada North Caroline (15 mm) 

01 sonda periodontal milimetrada OMS 

01 sonda exploradora n.5 

01 espelho clínico 

01 pinça clínica 

01 sugador metálico 

01 cureta de Gracey n. 5/6 

01 cureta de Gracey n. 7/8 

01 cureta de Gracey n. 11/12 

01 cureta de Gracey n. 13/14 

01 pedra para afiação marca Norton - granulação média 

01 seringa carpule 

01 seringa luer lock 20cc ( ponta metálica) ou seringa descartável 20cc 

01 manequim específico para periodontia para aulas práticas de raspagem 

01 Micro-motor e peça reta de mão e contra-ângulo. 

01 Caneta de alta rotação 

 

 

 

 

 


