
 

 

 



 

 

Prezados Alunos: 

 

A Comissão de Graduação elaborou a presente lista de materiais e instrumentais a serem 

utilizados durante o seu curso de graduação, com o objetivo principal de orientá-los na 

sua aquisição, os quais poderão ser adquiridos à medida em que as disciplinas são 

oferecidas ou, se desejarem, antecipando sua compra. 

 

Lembrem-se de que os instrumentais serão utilizados não somente durante o curso, mas 

também no seu exercício profissional. Portanto, procurem adquirir material de boa 

qualidade, a fim de obter maior durabilidade. 

 

Não aceitem artigos que não digam respeito à relação. Em caso de dúvida, consultem 

a disciplina solicitante do material. 

 

Eventualmente algum outro instrumento ou material mais específico, não constante 

desta lista, poderá vir a ser solicitado por alguma disciplina. 

 
 

 

 

 

 

 



 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

PARA TODAS AS CLÍNICAS 2021 

 
- Luvas descartáveis de procedimento 

- Faceshield 

- Óculos de proteção (2, sendo um para o estudante e outro para o paciente)  

- Gorros descartáveis  

- Máscaras cirúrgicas descartáveis  

- Aventais descartáveis gramatura mínima #30*** 

- Máscaras N.95 (1 máscara para cada 4 atendimentos)*** 

*** itens solicitados quando acabarem os estoques da FOB; estudantes serão avisados com antecedência  

 

 

 

ANATOMIA (1o ano) 
 

 

- Toalha de rosto/mãos 

- Luvas descartáveis 

- Máscaras descartáveis 

- Toucas descartáveis  

- Avental 

 



 

RADIOLOGIA e ESTOMATOLOGIA (BAE0422; BAE0435; BAE 0420; BAE0425; 

BAE0434) 
 

QUANT. UN. MATERIAL 

5  avental branco com gola fehada, mangas longas e punho (a partir do 2º semestre) 

1 CX Luvas para procedimentos (Johnson ou Mucambo) (a partir do 2º semestre) 

1  Par de óculos de proteção (a partir do 2º semestre) 

1 UN Posicionador técnicas periapical e interproximal autoclavável (a partir do 2º 

semestre) 

2 UN grampos individuais para revelação de filme radiográfico 

1 CX Gorro descartável (branco)  

1 CX Máscara cirurgica descartável  

5   MÁSCARA PFF2 –tipo n95 

1 CX Sobreluvas de plástico ou vinil para serem usadas sobre as luvas de procedimentos 

(a partir do 2º semestre) 

1 UN Espelho clínico Duflex ou similar - (a partir do 3º semestre) 

1 UN 
Sonda exploradora  n

o
 5 (ref. 11510) - Duflex ou similar -(a partir do 3º semestre) 

1 UN Espelho bucal plano Golgran/Milennium, Duflex ou similar - (a partir do 3º 

semestre) 

1 UN 1 sonda periodontal milimetrada Golgran/Milennium, Duflex ou similar - (a partir 

do 3º semestre) 

1 UN 
Pinças para algodão n

o
 317 (ref. 11905) - Duflex ou similar; n

o
 318 (ref. 11910) - 

Duflex ou similar (a partir do 3
o

 semestre) 

1 UN Termômetro – (a partir do 3º semestre) 

1 UN Esfigmomanômetro -(a partir do 3º semestre) 

1 UN Estetoscópio - (a partir do 3º semestre) 

  Caixa de cirurgia para tecidos moles a partir do 5° semestre na Estomatologia III 

(mesma caixa da disciplina de cirurgia) 

 

  

 

  



 

BIOSSEGURANÇA (BAE0438) 
 

QUANT. UN. MATERIAL 

1  Jaleco branco com gola fehada, mangas longas e punho  

1 CX Luvas para procedimentos (Johnson ou Mucambo) 

1  Par de óculos de proteção  

1 CX Gorro descartável (branco)  

1 CX Máscara cirúrgica descartável (branca)  

1 CX Sobreluvas de plástico ou vinil para serem usadas sobre as luvas de procedimentos 

(a partir do 2º semestre) 

 

 

 

ESTERILIZAÇÃO (todos os anos a partir do 2º semestre) 
 

QUANT.  MATERIAL 

Conforme a 

necesidade 

Rolo ou 

envelope 

Grau cirúrgico em rolo 90 mm para embalagem individual do micro-motor 

ou da alta rotação autoclavavel 

Conforme a 

necessidade 

Rolo ou 

envelope 

Grau cirúrgico em rolo 200 mm para embalagem individual da Cuba 

redonda de aço inox e da placa de vidro 

 1 Organizador com tampa para guarda de instrumental 

ESTERELIZADO E NÃO UTILIZADO (caixas e outros itens 

emalados) e colocado dentro do armário do aluno 

 1 Pote de plástico com tampa para transporte de instrumental 

contaminado para o Expurgo da Central Material Esterilização 

 

Modelo do Pote de plástico com tampa – medidas aproximadas 28,5x15,0x10,8 cm 

 
Modelo organizador plástico com tampa compatível com o armário do aluno – medidas aproximadas 

35x21x15cm 

 
  



 

CIRURGIA (2º Ano – Anestesiologia (3º semestre) 
 

QTDE MATERIAL 

01 Afastador Minessota 

01 cx Agulhas curtas e longas 

02 Espelho bucal sem aumento com cabo 

01 cx Gorro 

01 Jaleco  

01 cx Luvas cirúrgicas esterilizadas de boa qualidade 

01 cx Máscara 

01 Óculos de Proteção 

02 Pinça Clínica 

01 Seringa completa para anestesia, tipo Carpule  

 

 

Cirurgia (3o e 4o anos) 
 

QTDE MATERIAL 

01 Afastador Minnesota 

01 cx Agulhas curtas para anestesia 

02 Brocas para alta rotação: 4138 (diamantada); 

02 Brocas para alta rotação: esférica No. 6 haste longa (para osso) 

01 Brocas para micro-motor cirúrgicas: redonda e em forma de pera (multifacetadas) 

01 Cabo de bisturi No. 3 

01 Caixa para instrumental (tamanho: 32 x 16 x 8 cm) de aço inox, perfurada 

01 Caneta de alta rotação 

01 Cinzel Alexander goivo (com cabo de extrator) 

01 Conjunto de 2 aventais cirúrgicos e jaleco ( conforme modelo anexo ) 

01 Cuba redonda de aço inox (10 cm de diâmetro por 4 cm de altura) 

01 Cureta dupla Luccas 

01 Descolador de Molt 

01 Esfigmomanômetro e Estetoscópio 

01  Espátula 7 ou Descolador de Freer 

02 Espelho bucal sem aumento com cabo 

01 Extrator apical 304 

01 Extrator Seldin direito 1-R 

01 Extrator Seldin esquerdo 1-L 

01 Extrator Seldin reto 2 

01 Extrator Heidbrink reto n 1 

01 Extrator Heidbrink  angulado n 2 

01 Extrator Heidbrink  angulado n 3 

01 cx Fios de sutura de seda No. 3-0 e 4-0 da ETHICON 

01 Fórceps para incisivos No. 1 

01 Fórceps para molares inferiores No 17 

01 Fórceps para molares superiores No 18-L 

01 Fórceps para molares superiores No. 18-R 

01 Fórceps para pré-molares inferiores No. 151 

01 Fórceps para pré-molares superiores No. 150 

01 Fórceps para raízes superiores No. 65 

01 cx Lâminas para bisturi  TIPO Bard-Parker No. (3), números 11, 12 e 15 

01 Lima para osso Miller, dupla No. 2 

01 cx Luvas cirúrgicas esterilizadas de boa qualidade 

01 Micro-motor com ponta reta 

01 Par de luvas de borracha reforçada (uso doméstico) para lavar instrumental 

01 Pinça Adson sem dente 

01 Pinça Allis 15 cm 

01 Pinça anatômica com  serrilha 



 

02 Pinça clínica  

01 Pinça Dietrich 

01  Pinça goiva (Alveolótomo) 

01 Pinça Halstead Mosquito curva 12,5 cm 

01 Pinça Halstead Mosquito reta 12,5 cm 

01  Porta agulha Mayo Hegar 14 

01 Seringa completa para anestesia, tipo Carpule  

01 Seringa Luer-Look, 10 ml 

01 Sugadores cirúrgicos descartáveis 

02 Tesoura cirúrgica ponta  fina curva 16 cm 

01 Tesoura Goldman Fox 

01  Tesoura Metzembaum curva 

 

● Manequins abaixo: 

 

Para o 5º Semestre 

1 Maxila Perio 1 – Cód. 4054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o 6º Semestre 

1 Mandíbula com todos os dentes e gengiva + 3º Molar – Cód. 4402G-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Em caso de dúvida procure os docentes da Disciplina para os esclarecimentos 

 

 



 

 

UNIFORME PARA AS CLÍNICAS DE CIRURGIA 

Calças brancas 

Meias brancas 

Sapatos brancos fechados 

A  blusa ou camisa usada sob o jaleco deve ser branca  

Jaleco e avental cirúrgico para USO EXCLUSIVO nas clínicas de cirurgia conforme modelo abaixo 

 

 

Para a confecção do avental cirúrgico: sarja 2/1 gramatura 210 g na cor estabelecida pela turma  

 



 

 
  

 

  



 

DENTÍSTICA: (1º, 2º, 3º e 4º ANOS) 

 
Marcas comerciais sugeridas estão em ordem alfabética 

 
 

A SEREM ADQUIRIDOS PARA O 2º SEMESTRE 
 
Livro: Fundamentos de Dentística Operatória - segunda edição (José Mondelli et al.) 2017, Ed. Guanabara 
Koogan. 
 
1 manequim odontológico MOM articulado, cód 2043, arcada superior e inferior, com novo encaixe para 
suporte do laboratório de Dentística da FOB-USP (contato mom@mom.com.br - (14) 3422-3398 / 3422-
3759) 
1 jogo completo de dentes íntegros (boca toda) MOM 
1 dente de cada para substituição: 11, 12, 21, 22, 24, 25, 16, 36 e 37 MOM 
1 jogo completo de dentes para escultura (boca toda) MOM 
1 tubo de fio dental (grande) 
1 lâmpada a álcool Jon ou similar 
2 frascos Dappen 
1 placa de vidro grossa 
6 lâminas de bisturi 12 e 15 (3 de cada) 
1 cabo para bisturi 
1 espátula dupla para cimento nº 1 Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 tesoura cirúrgica Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 alicate no 121 Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 alicate no 141 (rebite) Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 régua milimetrada (10 cm) 
1 instrumento Le Cron Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 espelho bucal plano  
1 sonda exploradora nº 5  
1 pinça clínica  
1 pingador de cera 
1 fotopolimerizador LED mínimo de irradiância de 800 mW/cm² 

 

MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA 
1 espátula de Hollenback (nº 3s) Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 instrumento duplo cleóide-discóide Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
2 condensadores duplos p/amálgama (tipo Ward) nº 1 e 2 Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 brunidor Duflex no 29/21 Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 porta matriz Tofflemire  
2 rolos de matriz (5 e 7 mm de largura)  
1 porta amálgama  
1 caixa de cunhas pré-fabricadas Kerr, TDV ou similar 
1 instrumento interproximal PC I para remoção de excessos proximais Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou 
similar 
 
MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA/IONÔMERO DE VIDRO 
1 caixa de tiras de poliéster 
Marcas sugeridas Duflex, Hu-Friedy, Kota, Millennium (cabo circular 8 mm oco) ou similar  

-Espátula Suprafill 2  
- Condensador Suprafill (ponta arredondada) 
- Condensador de Hollemback nº 6 
- Espátula tipo Almore dourada (Kota, Milennium, Safident, ou similar) 
 
- Pincéis para resina (pontas achatada e fina):  

- Sugestão KOTA nos 0 e 4 B (Kolinsk Red Sable) ou similar com pelo de marta. 
 

 
 
 
 



 

A SEREM ADQUIRIDOS A PARTIR DO 3º SEMESTRE 

 
1 turbina para alta rotação Dabi, Kavo, NSK ou Sirona  
1 micromotor c/ponta reta e 1 contra-ângulo Dabi, Kavo, NSK ou Sirona. 
2 adaptadores metálicos (bucha) de pontas de alta para baixa rotação  
2 mandris para disco de lixa (1 para contra-ângulo e 1 para peça reta) 
1 gral e 1 espátula para gesso 
1 pincel nº 1 Tigre ou similar para resina acrílica 
agulhas descartáveis curtas  
agulhas descartáveis longas  
sugadores plásticos descartáveis 
1 Kit de pincéis descartáveis tipo microbrush com ponta pequena 
1 jogo de moldeiras tipo "Vernes" 

 
INSTRUMENTOS METÁLICOS 
1 espátula nº 24 Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 caixa perfurada para guardar instrumentos 
1 aplicador para hidróxido de cálcio  
1 pinça Muller 
 
INSTRUMENTOS PARA EXAME CLÍNICO 
1 espelho bucal plano Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 
1 sonda exploradora nº 5  
1 pinça clínica  
1 sonda periodontal milimetrada Duflex, Golgran/Milennium, Kota ou similar 

 

INSTRUMENTAL PARA ISOLAMENTO DO CAMPO OPERATÓRIO 
- 1 caixa de dique de borracha (espessura média, cor escura azul ou verde) Higyenic, Madeitex, S.S.White ou 
similar 
- 1 alicate perfurador para borracha (de Ainsworth) – evitar as de extremidades curvadas 
- 1 pinça porta grampos monoangulada (de Palmer)  
- Grampos para isolamento (200, 205, 208, 209 e 212) Golgran/Milennium, Hu-Friedy, Ivory, KSK, S.S.White 
ou similar 
- 1 grampo para isolamento 212 L e 212 R Golgran/Milennium, Hu-Friedy, Ivory, KSK, S.S.White ou similar 
- 1 grampo para isolamento W8A Duflex. Golgran/Milennium, Hu-Friedy, Ivory, KSK,S.S.White ou similar 
- 2 grampos nº 26 Duflex. Golgran/Milennium, Hu-Friedy, Ivory, KSK,S.S.White ou similar 
- 1 arco metálico Young (forma de U) Duflex, Golgran/Milennium ou similar 
- 1 Abridor de boca para clareamento FGM, Morelli ou similar 
- 1 tubo de creme de barbear ou de gel hidrossolúvel 
 

CORTANTES MANUAIS PARA ACABAMENTO DO PREPARO CAVITÁRIO 
- Recortadores de margem gengival no 28 e 29 Duflex, Hu-Friedy ou Milennium (cabo oco se for Milennium) 
- 3 Escavadores de dentina duplos no 11 1/2, 18 e no 19 Duflex, Milennium (cabo oco se for Milennium) 
 
MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA/IONÔMERO DE VIDRO 
- Sistema de matriz unilateral 3M, Dentsply/Palodent, Garrison, Unimatrix TDV  ou similar 
- 1 seringa centrix com pontas descartáveis 
- 1 compasso de pontas secas 
- 1 separador mecânico no 1 tipo tipo Ivory ou tipo Helliotti inox 
 
MATERIAL PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 
- 1 caixa de tiras de lixa para resina composta 4mm 3M Espe, Dentsply, GC, KG Sorensen, Shofu ou similar. 
- 1 caixa de tiras de lixa de aço (diamantada) Adaco, Horico, TDV ou similar 
- 1 kit de discos de lixa FGM, Kerr, Shofu ou Sof Lex 3M Pop-On 
- 1 escova de carbeto de silício (American Eagle, Dentsply, DH Pro, Jota, Kerr, Ivoclar, Ultradent, VOCO ou 
similar) 
- 1 conjunto de mini rodas de feltro American Eagle, Cosmedent, DH Pro, FGM, KOTA, Jota, TDV ou similar 
- 1 Kit de borrachas de silicone para acabamento de compósitos Astropol Ivoclar, Pogo ou Enhance Dentsply 
ou JIFFY Ultradent 
- Pasta para polimento Diammond Excel FGM, Enamilize Cosmedent, Jota Emulsão de polimento ou Kota 
Fotogloss  
- Ponta de silicona para acabamento de cerâmicas Exa Cerapol Edenta/Labordental ou Jota  
- Escova de Pelo de Cabra em forma de estrela DH Pro ou circular Jota (para peça reta) 



 

- 1 jogo de borrachas abrasivas para polimento de restaurações de amálgama (marrom, verde e azul) 
- 2 escovas de Robinson 
 
BROCAS DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO (Rotação convencional) 
- 1 jogo de brocas de Largo ou Gates Glidden nºs 1, 2, 4 e 6  
- brocas de aço p/ ângulo Jota, KG Sorensen, Microdont ou S. S. White 
    - esféricas  1/2, 2, 4, 6 e 8 
1 jogo de brocas multilaminadas para acabamento de amálgama 
 

PONTAS DIAMANTADAS  

Para alta rotação 

- Restaurações Diretas Jota ou KG Sorensen 1012, 1014, 1014HL, 1035, 1111, 1150, 1151. 

- Restaurações Indiretas Jota ou KG Sorensen 2135, 3118, 3203, 3168, 3131, 3216, 4137, 4138 

- Coleção “Prof. Rafael “KGS” – Acabamento Fino (1190F, 1190FF, 2135F, 2135FF, 3168F, 3168FF, 

3203F, 3203FF). 

 

- Carbide alta rotação: 

- 1/4, 245, 329 Jota ou KG Sorensen 

- 1 jogo de brocas multilaminadas p/ acabamento de resina composta 7408F, 9406FF, 7642F, 9642FF 

Jota ou KG Sorensen 

 
 

A SEREM ADQUIRIDOS PARA O 6º SEMESTRE 
 
MATERIAL PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS 
1 broca para desgaste de resina acrílica Maxi-Cutt (Jota ou Edenta-Labordental) no 1531 
1 seringa para moldagem 
1 espátula para inserção de fio retrator Millenniun (cabo oco e ponta fina) Hu-Friedy ou Ultradent 
1 Espessímetro 
1 conjunto de pontas tipo Rhein 
 
 

  



 

ENDODONTIA (2º, 3º e 4º anos) 
 

1. AUXILIAR 

1.1. Para Diagnóstico 

- 01 espelho bucal plano nº 5 

- 01 sonda exploradora nº 5 

- 01 sonda endodôntica 

- 02 pinças clínicas  

- 05 grampos individuais para revelação de filme radiográfico 

 

1.2. Para anestesia 

- 01 seringa carpule 

- 01 cx Agulhas descartáveis para anestesia (curta-gauge 30) 

- 01 cx Agulhas descartáveis para anestesia (longa-gauge 27) 

 

1.3. Para Isolamento do Campo Operatório 

-Grampos  para  diques  de borracha  nos 200, 201, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 26,  SSW ou similar, 

Ivory ou similar nos 0, 1A, 8A, 12A, 13A e 14A 

- 01 alicate porta-grampo de Palmer reto 

- 01 perfurador de borracha de Ainsworth 

- 01 arco de Ostby ou Yong 

- 01 caixa de lençol de borracha 

- fio dental 

- 02 frascos Dappen 

- 01 pincel pelo de camelo ponta fina nº 2 

- 01 placa de vidro fina 

- 02 placas de azulejo 7 x 7 cm 

- 02 espátulas nº 24 

- 01 lamparina à álcool 

- 02 mandris para disco de carboril (p/caneta) 

- Discos de carboril 

- Pedras montadas (para peça de mão) 

 

2 – INSTRUMENTAL PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO 

2.1. Para abertura coronária 

- 01 micro –motor completo, acoplável em equipamento Dabi (contra- ângulo e ponta reta) 

- 01 caneta de alta rotação acoplável em equipamento Dabi 

- Pontas diamantadas para alta rotação, (Ponta inativa) marcas: K.G. SORENSEN  ou similares nos 3080, 3081 

e 3082  

-06 brocas de aço esférica carbide nos 2, 3 e 4 para alta rotação 

- 02 jogos de brocas Gates-Glidden nos 2, 3, e 4 

- 01 caixa de broca de Batt de  28mm 0.12 e 0.14 

-06 pontas diamantadas esféricas para alta rotação nºs 1012, 1014, 1012HL e 1014H (2 de cada) K.G. 

SORENSEN ou similares 

- 01 caixa de broca de aço esférica 28mm nos 2, 3 e 4 para baixa rotação 

-02 brocas de aço carbide 699L e 700L para alta rotação 

- 02 brocas videa alta rotação nos 2 e 4 de 28mm 

- 01 broca transmetal  nº 153 ou Heritage n º GW1 (001) ou GW2 (002). 

 

  



 

2.2. Para preparo, Irrigação ou Obturação de Canais 

- 01 caixa de limas tipo Kerr, Target ou R-Pilot nº 08 de 21mm 

- 01 caixa de limas tipo Kerr, Target our R-Pilot nº 10 de 21mm 

- 01 caixas de limas tipo Kerr, Target ou R-Pilot nº 15 de 21mm 

- 01 caixa de limas tipo Kerr, Target ou R-Pilot n º 08 de 25mm 

- 01 caixa de limas tipo Kerr, Target ou R-Pilot n º 10 de 25mm 

- 01 caixas de limas tipo Kerr, Target ou R-Pilot nº 15 de 25mm 

- 01 caixa de limas tipo Kerr n º 15 a 40 de 30mm 

- 01 caixa de limas tipo Kerr n º 45 a 80 de 30mm 

- 01 caixa de limas tipo Hedstroen n º 15 a 40 de 25mm 

- 01 caixa de limas tipo Hedstroen n º 45 a 80 de 25mm 

- 04 caixas de Prodesign M de 25mm (1 caixa posterior e 3 Caixas anteriores (35.01, 35.05 e 40.01 e 

40.05 e 55.05 e 60.01) ou 01 Caixa de Sequence Manual File(SMF) até 35/.04 de 25mm e 01 caixa de 

SMF (sortida com 40.04, 50.02 e 60.02) de 25mm. 

- 02 caixas de cones de guta-percha nos 15 a 40 

- 03 caixas de cones de guta-percha B7 ou R7 (XF) 

- 01 caixa de cones de guta-percha nos 45 a 80 

- 01 blister sortido de lima Reciprocante 

- 02 caixas de cones de papel absorvente nos 15 a 40 

- 02 caixas de cones de papel absorvente nos 45 a 80 

- 01 conjunto de ponta e cânula para aspiração endodôntica 

- 02 espirais de lentulo n º 4 

- 40 seringas hipodérmicas descartáveis sem agulha de 5 ml BD 

- 01 caixa de agulhas de irrigação Injex 

- 01 pinça hemostática reta com ponta fina (também chamada de pinça mosquito) 

- 01 tesoura de ponta fina e reta 

- 02 curetas de ponta ativa pequena com intermediários longos 

- 01 régua metálica milimetrada (15 cm) fina 

- 01 jogo de calcadores de guta-percha nos 1, 2, 3 e 4 de Donaldson ou de Paiva 

- Sondas de Rhein nos 1, 2 e 3 

- 02 copos de vidro com base pesada (tipo aperitivo) 

- 01 tamboréu para limpeza de instrumentos endodônticos (laboratório e clínica) 

- 01 caixa endodôntica de aço inoxidável perfurada com tampa e suporte dotado com 72 furos para 

limas. 

- 01 caixa de aço inoxidável 26 x 12 x 6 cm com tampa  

- 01 jogo de compactadores de Mc Spadden 40-50-60 de 21mm 

- 01 manequim para Endodontia MOM cód. 2021  

DIVERSOS 

- Lençol plástico para bancada (60 x 50 cm) de laboratório 

- Gorros e máscaras descartáveis 

- Luvas descartáveis para procedimentos clínicos 

- 01 manequim para Endodontia 

- 01 caixa de sugadores plásticos descartáveis 

- Gorros e máscaras descartáveis 

 

 

 
 

  



 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (1o e 2o anos) 
 

Lista de material – Materiais Odontológicos I 

 

- 1 espátula número 1 

- 1 sonda exploradora 

- 1 espátula para inserção de resina composta 

 

 

Lista de material – Materiais Odontológicos II 

 

- 1 porta amálgama 

- 1 espátula de Hollemback 

- condensadores de amálgama 

- 1 sonda exploradora 

- 1 pinça clínica 

- 1 pote dappen 

- 1 pote com tampa para resina acrílica 

- 1 pincel fino 

- 1 lamparina 

- 1 Gral de borracha 

- 1 espátula para gesso 

- moldeiras  para alginato 

- 1 espátula lecron 

- 1 dente humano natural extraído 

- luva descartável 

- 1 espátula para resina composta 

- 1 moldeira superior para godiva número 3 

- 1 placa de vidro 

- 1 espátula 7 

- 1 espátula 36 

- 1 espátula 31 

- fósforo  

- 1 espátula 70 ou 72 

- 1 espátula Hollemback 

- 1 espátula número 1   

- 1 gotejador de cera  

- 1 faca para gesso 

- 1 espátula 24  

 

Lista de material – Materiais Odontológicos III 

 

- Aplicador de Hidróxido de Cálcio 

- Placa de Vidro 

- Sonda Exploradora 

- Espátula 36 

- Pinça Clínica 



 

Clínica Integrada da Criança: Odontopediatria e Ortodontia (BAO0214) 
 

Quant. Un. MATERIAL – DENTÍSTICA OPERATÓRIA 

03  Cabos de espelho 

03  Espelhos bucais n
o

 5 

02  Pinças clínicas 

02  Sondas exploradoras n
o

 5 com extremidade arredondada (esfera) 

01 un. Tira de aço inoxidável p/ matrizes 0,5 mm e 0,7 mm 

01 un. Seringa centrix com kit de pontas 

02 un. Espátulas n
o

 24 p/ cimento 

01 un. Condensador duplo 9091 (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Condensador duplo 9093 (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Espatula dupla flexivel 3056 (RC e CIV) (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Espatula dupla flexivel 3058 (RC e CIV) (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Espatula dupla flexivel 3061 (RC e CIV) (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Espatula dupla flexivel 3055 (RC e CIV) (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Espatula dupla flexivel 3057 (RC e CIV) (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Escavador duplo número 0 infantil  (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Escavador duplo número 5 infantil (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Escavador duplo número 17-18 (n
o 

da linha Millennium) 

01 un. Escavador duplo número 11-12 (n
o 

da linha Millennium) 

01 cd un. Grampos p/ dique n
o

s 0, 00, 8, 201, 202, 203, 205, 209 (SSW/) e 26, 28, (Ivory) 
para MOLARES SEMI-IRROMPIDOS: n

o
s 14A, W8A Ivory  

01 cd un. Broqueiro com as seguintes brocas: 
AÇO: baixa rotação:  - esférica - n

o
s 3, 5, 7 e 9 

                                           - tronco cônica - 169 
                                           - discos de carboril – carborundum 
                      CARBIDE: alta rotação: - esférica - n

o
s  1, ,3 e 5 

                                           - tipo pera - 329, 245 
PONTAS DIAMANTADAS: -esférica: 1014, 1015 
                                            - cônica: 2200 
                                            - pontas de acabamento - KG Sorensen - grana  
                                             fina (1190F, 1190FF, 3195F, 3195FF, 1093FF) 
                                            - tronco-cônica, ponta inativa 3081, 3082 - KG Sorensen 
DISCOS ABRASIVOS: discos de papel de lixa sortidos – Soflex POP-ON                                 
(3M-ESPE) 

01 cx. Borracha para dique (média, cor escura) 

01 un. Perfurador p/ lençol de borracha 

01 un. Pinça porta-grampo (p/ dique) 

01 un. Arco de Young (metálico) "Jon ou Sem Limites" 

02 un. Fio dental de 100 metros – Programa de Prevenção 

20 un. Escova dental, cabeça pequena, cerdas extramacias – Programa de Prevenção 

60 un. Escova de Robinson 

100 un. Suctor de saliva descartável 

02 un. Placas grossas de vidro p/ espátulação (materiais plásticos) 

01 un. Alicate nº 121 "Jon" 

01 jg. Pontas p/ raspagem periodontal (recomendado pela periodontia) 

01  un. Óculos de proteção para o paciente 

01 un Caneta permanente preta 

01 un. Abridor de boca tipo Molt (comprar quem tiver interesse em fazer Odontopediatria) 

03 un. Frasco Dapen 

01 un. Pontas para acabamento Enhance – Dentsply 

02 cx. Microbrush – médio e pequeno 

02 un. Jogo de polimento de resina Polimas – TDV 

01 un. Lixa de aço – 4mm 

01 un. Tira de poliéster para resina 

01 un.  Lixa de acabamento proximal TDV 2,5mm 5,6cm x 5,6cm 

01 Kit KIT ART de curetas e espátulas (Millenium ou Duflex) 

 



 

Quant. Un. MATERIAL – CIRURGIA 

50 un. Agulhas descartáveis curtas tipo Terumo e extra-curta 

02 un. Seringa Carpule 

01 un. Porta-agulha de sutura   

01 un. Sindesmótomo 

01 un. Cabo p/ bisturi (n.º3) c/ lâminas nº 15 e 11 tipo Bard-Parker  

01 cd un. Fórceps p/ dentes permanentes nº 1, 16, 17, 18R, 18L, 69, 32, 150 e 151 

01 cd. FÓRCEPS INFANTIS (numeração similar aos da marca Quinelato: 1 –incisivos 

superiores cód. QB 001.50;  46 -  incisivos inferiores  cód. QB 046.50 ou 18-D; 44 – 

molares inferiores ambos os lados  cód. QB 044.50; 27- molares superiores ambos os 

lados  cód. QB 027-50 ou cód. QB-018-53; 69- raízes superiores e inferiores  cód. 

QB 069-50 

01  un. Extrator Seldin d.direito Nº1R cód. QD.405-25 (Quinelato) 

01  un. Extrator Seldin d.esquerdo Nº 1L cód. QD.405-24 (Quinelato) 

01  un. Extrator Seldin d.reto Nº 2 cód. QD.405-26 (Quinelato) 

 

 

Quant. Un. MATERIAL – PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS 

01 un. Instrumental endodôntico (kit recomendado pela disciplina de Endodontia) 

Limas tipo Kerr e Nitiflex de 21mm 

02 un. Vidro de remédio de boca larga para soro / copo para aperitivo ou cubeta de inox 

01 un. Curetas para pulpotomia 11-12 (intermediário/longo) 

01 un. Curetas para pulpotomia 17-18 (intermediário/longo) 

01 un. Ponta ou cânula para aspiração endodôntica 

02 un. Seringa tipo Luer (5 ml) com agulha Gauge 33 ou 20 seringas descartáveis 

01 un. Jogo de posicionador infantil para radiografia 

01 un. Avental 

01 un. Plástico para bancada   (60x45cm) 

01 kit Kit com dentes decíduos artificiais (Denate) No primeiro dia de aula o Prof 

responsável passará maiores informações para aquisição dos dentes. 

01 un. Seringas Skini para obturação 

01 Kit Irrigação ultradent – seringa e navitips diversas 

 

 

  exemplo dos dentes do KIT Roxo  

 

 

 

 

LABORATÓRIO 

1 Alicate para cortar fios (Diagonal Cutter) 

1 Alicate  no 139 

1 Alicate Tridente 

1 Alicate no 114 

1 Assentador de bandas duplo (rabo de peixe) 

1 Espátula para cera no 7 

1 Espátula para cera no 31 

1 Espátula Le Cron 

1 Lâmpada de álcool 

1 Caneta preta para retroprojetor 

1 Régua milimetrada de 20cm 

1 Rolo de fio de aço inoxidável 0,6mm – 50g   - FI-60  DE – Dental Morelli 



 

1 Rolo de fio de aço inoxidável 0,7mm – 50g  – FI –70 DE – Dental Morelli 

1 Rolo de fio de aço inoxidável 0,8mm – Dental Morelli 

1 Metro de solda de prata de baixa fusão  AX-21 

1 Vidro de fluxo para solda de prata          AX020 

1 Parafuso expansor   ref. 65.05.003 - Morelli 

1 Pacote com 10 unidades de bandas molares inferiores nº 33,5 * 

1 Pacote com 10 unidades de bandas molares inferiores nº 37  * 

             * Um pacote para cada 5 alunos. 

 

CEFALOMETRIA 

0,5 Metro de papel vegetal no 90 

1 Lápis preto no 3 

1 Borracha macia 

1 Esquadro 

1 Transferidor 180o  (meia-lua) 

1 Régua transparente  (30cm) 

 

 

CLÍNICA ORTÔNTICA 

2 Jogos de moldeiras Vernes (1 infantil e 1 adulto) completo 

1 Explorador 

1 Pinça Clínica 

1 Ponta montada “Busch”  no 732 

1 Espátula para cimento no 24 

1 Cubeta e espátula para gesso 

1 Placa de vidro 

2 Canetas Bic (azul e vermelha) 

1 Mordedor de bandas 

1 Alicate saca-bandas 

1 Removedor de excesso de cimento ortodôntico 

 

OBS: Quando colocamos as marcas é para guiá-los quanto às especificações do material não sendo 

necessária a compra da mesma. 

 

 

 

 

BAO0211 - Metodologia de Pesquisa e Estatística (1º ano) 
 

Calculadora simples (Não precisa ser calculadora científica e não pode ser a calculadora do celular) 

 



 

PERIODONTIA (2o, 3o e 4o anos) 
 

QUANT. UN. MATERIAL 

100 UN Agulha descartável curta, para anestesia - (2
o

 ano) 

50 UN Agulha descartável longa, para anestesia - (2
o

 ano) 

1 UN Alicate p/ tecido mole Goldman Fox (Golgran) ou similar - (3
o

 e 4
o

 anos)  

1 UN Afastador Minesota Inoxidável - (3
o

 e 4
o

 anos) 

2 UN Cabo de bisturi, tipo Bard-Parker, n
o

 5 - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Caixa para instrumental perfurada (tamanho 28 x 14 x 6) de aço inoxidável - (2
o

 
ano) 

1  JG Cinzeis OCHSENBEIN n
os

 1, 2, 3 e 4 Hu-friedy ou similar nacional - (3
o

 e 4
º
 

anos) 

1 UN Cinzel de ação posterior (Back action) de Rhodes (3º e 4º anos) 

1 UN Cinzel Wedelstaedt reto - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Cuba de INOX, para soro fisiológico, pequena - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 JG Curetas Gracey 5/6, 7/8, 11/12, 13/14 HU-FRIEDY ou similar nacional - (2
o

 ano) 

1 UN Cureta dupla tipo Lucas n
o

 86 - (3
o e

 4
o

 anos)  

1 UN Curetas Goldman-Fox nos 2, 3 e 4 - (2o ano) 

3 PT Dappen - (2
o

 ano) 

  Discos de carborundum (a critério) - (2o ano) 

1 UN Escova dental tamanho médio, cerdas extra-macia - (2o ano) 

1 UN Espátula inoxidável n
o

 36 ou no 24 - (3
º
 e 4o anos) 

2 UN Espelho bucal plano n
o

 5 com cabo - (2
o

 ano) 

1 Tubo Fio dental - (2
o

 ano) 

1 CX Fios de sutura: seda 4.0, vicryl ou nylon 5-0 ou 6.0 (marcas Ethicon ou 
Techsuture) (3o e 4o anos) 

1 UN Gengivótomo - Goldman-Fox ou Gengivótomo Kirkland - (3º e 4º anos) 

1 UN Gengivótomo - Orban - (3º e 4º anos) 

  Lâminas para bisturi (tipo Bard-Parker) 15c (a critério) - (3
o

 e 4
o

 anos) 

  Lâminas para bisturi (tipo Bard-Parker) n° 11 e 12 - (a critério)  - (3
o

 e 4
o

 anos) 

  Discos Lixa sortidos (a critério) - (2o ano) 

  Tiras Lixa p/ resina (a critério) - (2o ano) 

  Tiras Lixa p/ amálgama (a critério) - (2o ano) 

  Luvas cirúrgicas Mucambo tam. adequado - a critério - (2
o

 ano) 

  Luvas de procedimento - (2o ano) 

1 UN Luvas de borracha para EPI (lavar instrumental) - (2o ano) 

2 UN Mandril para disco de lixa - contra-ângulo - (2o ano) 

1 UN Mandris para lixas - contra-ângulo - (2o Ano) 

1 CJ Moldeira com 8 unidades, para alginato (tipo Vernes) - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Óculos protetor - (2
o

 ano) 

1 UN Pedra para afiar, granulação fina ou média 2,5 x 10 cm, marca BEAR ou 
NORTON CO., ou similar nacional (NÃO COMPRAR PEDRA FINA, 
PEQUENA OU DE CARBORUNDUM) - (2

o
 ano) 

1 UN Pinça clínica - (2
o

 ano) 

1 UN Pinça Allis para antisepsia - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Pinça Dietrich - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Pinça Miller para ajuste oclusal - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Pinça hemostática reta 15 cm - (3
º
 e 4

o
 anos) 

1 UN Placa de vidro grossa (10 mm x 20 mm x 2 cm) - (3
o

 e 4
o

 anos) 

  Plástico para proteção da bancada (50 X 50cm) - (2o ano) 

1 UN Pontas diamantadas p/ A.R. esférica de vários tamanhos - (3o e 4o anos)  

1 UN Pontas diamantadas p/ A.R. tronco-cônica de vários comprimentos e diâmetros - 
(3o e 4o anos) 

1 UN Porta-agulhas tipo Castro-Viejo pequeno HU-FRIEDY QUINELATO ou EDLO 
com ponta de Vidia - (3

o
 e 4

o
 anos) 

1 UN Seringa de vidro, BD, tipo Luer-look, 20 cc, bico metálico ou descartável - (3
o

 e 
4
o

 anos) 

1 UN Agulha calibre 8 para irrigação (sem bisel) - (3o e 4o anos) 

1 UN Seringa carpule - (2
o

 ano) 

1 UN Sonda exploradora n
o

  5 - (2
o

 ano) 



 

1 UN Sonda milimetrada ponta arredondada delicada e marcação precisa Willians - (2
o

 
ano) 

1 UN Sonda Nabers para furca – (2° ano) 

1 CX Sugador plástico descartável - (2
o

 ano) 

1 UN Sugador descartável cirúrgico, esterilizado (a critério) - (3o e 4o ano) 

12 UN Taça de borracha para contra-ângulo - (2
o

 ano) 

1 UN Tesoura cirúrgica de Goldman-Fox lâmina serrilhada, de 2,5cm - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Tesoura reta, lâmina ativa 2,5 cm - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Turbina para alta rotação - (2
o

 ano) 

1 UN Micromotor com ponta reta e contra-ângulo - autoclavavel (2
o

 ano) 

3 UN Avental branco, longo com mangas compridas e punho para clínica; para 
laboratório poderá ser avental de manga curta - (2

o
 ano) 

10 UN Gorro descartável (branco) - (2
o

 ano) 

10 UN Máscara descartável (branca) - (2
º
 ano) 

1 UN Descolador de Molt n° 2-4 - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Alveolótomo - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 UN Periótomo reto - (3
o

 e 4
o

 anos) 

1 Kit Brocas multilaminadas de acabamento para resina - (2
º
 ano) 

1 UN Jaleco cirúrgico de tecido ou jalecos descartáveis – (3° e 4° anos) 

1 UN Manequim para raspagem marca MOM (Manequins Odontológicos Marília-
cod.2010)- manequim com gengiva transparente com dentes fixos 

1 UN Plástico proteção bancada – (Hands on Cirúrgico – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Cabo bisturi – (Hands on Cirúrgico – Laboratório Implante Osseointegrado- 3° 
ano) 

1 UN Manequim (“Mandíbula com alguns dentes e gengiva”) – NACIONAL OSSOS 
– linha Odontologia, REF 4012G -   Jaú-SP, fone: 3626-2222. – Preço 
aproximado– R$ 80,00     e-mail: ossos@ossos.com.br  – (Hands on Cirúrgico – 
Laboratório Implante Osseointegrado- 3° ano) 

3 UN implantes – esse material deverá doado pela empresa Bionnovation biomedical, 
e, portanto será disponibilizado pela Disciplina de Periodontia. - Caso a empresa 
não disponibilize os implantes, cada aluno deverá adquirir pelo menos 1 Implante 
conforme nossa orientação, para os “hands on cirúrgicos” – (Hands on Cirúrgico 
– Laboratório Implante Osseointegrado- 3° ano) 

 

 A AQUISIÇÃO DO INSTRUMENTAL É RECOMENDADA APÓS A AULA ESPECÍFICA COM AS 

ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS. 

mailto:ossos@ossos.com.br


 

LISTA BÁSICA DE MATERIAIS DE TODAS AS DISCIPLINAS DE PRÓTESE 
 

Disciplinas:  BAP0114 Prótese Parcial Fixa Pré-Clínica I 

BAP0116 Prótese Parcial Fixa Pré-Clínica II  

BAP0115 Prótese Total Pré-Clínica  

BAP0117 Prótese Parcial Removível Pré-Clínica 

BAP0108 Prótese I 

BAP0109 Prótese II 

BAP0111 Prótese III 

 

Nota: Material/instrumental com asterisco na frente* são solicitados também por outras disciplinas. Cabe 

ao aluno decidir se vai adquirir um ou mais segundo os horários de atividade prática, DE MODO QUE 

POSSA HAVER TEMPO HÁBIL PARA ESTERILIZAÇÃO DO ITEM PARA AS CLÍNICAS. Entretanto, 

é essencial que o discente saiba que não dispondo de TODOS os itens para a atividade programada, NÃO 

poderá realizar o atendimento ao paciente ou permanecer no laboratório,  sendo prejudicado, portanto, em 

sua avaliação prática.  

 

MATERIAIS ENCONTRADOS EM DENTAIS 

1. 1 Lençol plástico para bancada 50x70cm grosso* 

2. Micro-motor com peça reta e contra ângulo autoclaváveis* 

3. Turbina de alta rotação* 

4. 1 Articulador semi-ajustável, COM ARCO FACIAL, acessórios modelo A7 Fix PADRONIZADO 

(BioArt) (SE PADRONIZADO, APENAS 1 ÚNICO ARTICULADOR PARA TODAS AS DISCIPLINAS DE 

PRÓTESE) 

5. 1  mesa de Camper para articulador A7 Fix  

 

 

 

 

 

 

6. 1 Pinça para prender papel de articulação (Tipo Müller) E uma pinça hemostática* 

7. 1 Placa de vidro grossa* 

8. 1 placa de vidro fina* 

9. 1 Espátulas n. 7* 

10. 1 Espátula n. 24* 

11. 1 Espátula n. 31* 

12. 1 Espátula n. 36* 

13. 2 Esculpidores Le cron;* (1 deles solicitado em outras disciplinas) 

14. Pinças clínicas* 

15. Sondas exploradoras n° 5* 

16. Espelhos clínicos* 

17. 1 Sonda milimetrada* 

18. Cabo e lâminas de bisturi n. 15* 

19. Fio de aço ortodôntico 1 mm de diâmetro (1 rolo para cada 10 alunos/ bancada).  

20. Pino Para Moldagem Pinjet (10 pinos para cada aluno) 

21. Tesoura clínica* 

22. Gral de borracha* 

23. 1 dosador de água para alginato (obrigatório 1 por aluno) 

24. Espátula de METAL para gesso*  

25. Faca para gesso* 

26. 1 jogo de moldeiras para alginato, tipo Vernes, superior e inferior preferência alumínio para dentados* 



 

27. 1 par de moldeiras perfuradas totais, tamanho grande (n.4), preferência alumínio (superior e 

inferior), para dentados (GERALMENTE NÃO VEM NO KIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima 
exemplo de kit de alumínio de moldeiras para dentados tamanhos 
de 1 a 4 superiores e inferiores (itens 26 e 27)e exemplo de uma das 
moldeiras perfuradas do par necessário (item 28 abaixo) 

28. 1 par de moldeiras perfuradas parciais, superior/inferior, direita/esquerda 

29. 1  jogo de moldeira para edentados totais perfurado  HDR (específico de Prótese Total, foto 

abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 1 Compasso de WILLIS (foto abaixo) 

 

 

 

 

31. 1 broca de aço n.8 para peça de mão (foto abaixo) 

 

 

 

32. 1 Régua de FOX plástica ou metálica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 1 broca de aço 702 e 1 broca 703 para peça reta (fundamentais para provisório) 

 

 

 

 

34. 1 mandril fendado para tiras de lixa (foto abaixo) 

 

 

 

 

35. 1 lamparina de chama horizontal (tipo hanau – 1 por dupla) (foto abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Pontas diamantadas para Prótese Parcial Removível:  2128, 2130, 2131 (foto abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 1 kit de brocas, borrachas e discos da American Burrs (foto abaixo): kit Reabilitação Oral FOB-USP 

Prótese (Foto abaixo) – (Também podem ser compradas separadamente de outros fabricantes brocas de 

geometria e função semelhantes como os sugeridos na sequência)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38. Brocas de Tungstenio: 1 Maxicut NB78SE-045  e 1 Minicut NB261SE (DhPro) (Ambas inclusas no kit 

American Burrs) 

 

 

 

39. 1 Ponta diamantada tronco cônica de extremidade arredondada para desgastar porcelana para peça de 

mão (Inclusas no kit American Burrs) 

 

 

 

 

 

40. 1 escova Scotchbrite média para polimento de provisória (inclusa no kit American Burrs) 

41. 1 disco monoface de aço 7/8 de polegada e mandril (incluso no kit American Burrs) 

42. 1 disco de diamante dupla face e mandril (incluso no kit American Burrs) 

43. Scotch Brite derfla 1132.13 (incluso no kit American Burrs) 

44. Roda pelo de cabra derfla 273.13 (incluso no kit American Burrs) 

45. Exa Cerapol roda 0306 UM (incluso no kit American Burrs) 

46. Exa Cerapol lentilha 0316UM (incluso no kit American Burrs) 

47. Exa Cerapol roda 0322 UM (incluso no kit American Burrs) 

48. Exa Cerapol lentilha 0321 UM (incluso no kit American Burrs) 

49. Ceramisté shofu 0265 PM (incluso no kit American Burrs) 

50. Ceramisté shofu 0268 PM (incluso no kit American Burrs) 

51. Feltro camurça derfla 291.15 (incluso no kit American Burrs) 

52. Roda estrela derfla 293.13 (incluso no kit American Burrs) 

53.   1 kit PA102030 - Pontas Montadas para acabamento e Polimento de Resina Acrílica para Prótese Total 

(foto abaixo, incluso no kit American Burrs) 

 

 

 

 

54. 1 Pino de Fibra de Vidro nº 3 por aluno 

55. 1 espátula Hollenback* 

56. 1 matriz de aço para amálgama (7mm)* 

57. 3 pontas Rhein (n°s 1, 2 e 3)* 

58. 1 espátula de inserção nº 1* 

59. 1 mandril metálico para uso de brocas de alta rotação (adaptador)* 

60. 1 Lamparina a álcool de chama vertical* 

61. 3 Frascos de Dappen de VIDRO*  

62. Pote de vidro para acrílico com tampa (Paladon)* 

63. 2 pinos metálicos finos para troquel (foto exemplificando abaixo) 

64. 2 pinos metálicos médios para troquel (foto exemplificando abaixo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

65. 3 brocas de Largo n°s 2, 3, 4 (foto abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

66. 3 brocas de Gates n°s 2, 3, 4* 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. 3 mandrís longos para peça de mão (foto abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 7 discos de carborundum, 7/8 polegada (foto abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. 2 discos de aço (foto abaixo) 

 

 

 

 

 

 

70. 1 espessímetro para metal (Otto ou similar) (foto abaixo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Kit de brocas de PPF departamento de prótese FOB USP: Pontas diamantadas: 3203, 2214, 2215, 

1014, 4138, 3118, 3215, 3216, 2131, 2130, 2128, MF 3099. 

 

 

 

 

 

 

 

- esférica com diâmetro de 1,4 mm (1014); b- extremidade ogival de 1,0 mm (2214 e 

3215) e 1,2mm de diâmetro (2215 e 3216); c- forma de pêra (3118); d- tronco-cônica fina 

(3203); e- extremidade plana (1064); f- extremidade em forma de chama (2112); g-

extremidade arredondada com 1,2mm de diâmetro (4138); h- extremidade plana com 

borda arredondada (3099). 

72. Luvas de procedimentos* 

73. Máscara de proteção descartável* 

74. Gorro descartável* 

75. 2 óculos de proteção (operador e paciente)* 

76. 1 régua totalmente flexível pequena (Jon, Morelli ou similar – exemplo abaixo; aquelas que vem 

em agendas e calendários também pode ser utilizada) 

 

 

 

 

77. 1 manequim de Prótese Total Fléxivel, marca MOM, (Cód: 2092) (imagem abaixo) 

 

 

 

 

 

 



 

78. 1 boca completa de dentes artificiais superior e inferior (QUALQUER COR, preferência 66) modelo 

A25 anteriores e posteriores 32M marca VIPI ou similar para disciplina de PRÓTESE TOTAL – 

necessários para montagem das dentaduras (imagens abaixo exemplificando em cor 66 à esquerda 

dentes anteriores A25 e posteriores 32M  do arco superior e à direita anteriores A25 e posteriores 

32M do arco inferior).  

 

 

 

 

 

79. 1 placa de dentes artificiais anteriores superiores para manequim de Prótese Fixa marca VIPI ou 

similar modelo 266, cor 66 ou outra cor que encontrar (foto exemplo abaixo, modelo 266, cor 62) – 

necessário para fazer coras provisórias, SÃO PRA PPF E NÃO PODEM SER USADOS PARA PT (JOGO 

DE DENTES SEPARADO ACIMA).  

 

 

 

 

 

80. 1 manequim odontológico MOM (o mesmo utilizado na disciplina de Dentística), porém com 

TODOS OS DENTES NOVOS e ÍNTEGROS E ADICIONALMENTE OS SEGUINTES DENTES 

AVULSOS TAMBÉM ÍNTEGROS: 11, 12, 21, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 35, 37, 44, 47, 48 PARA A 

DISCIPLINA DE PRÓTESE PARCIAL FIXA E OS SEGUINTES DENTES AVULSOS ÍNTEGROS 

PARA A DISCIPLINA DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL: 13, 14, 16, 17, 23, 36, 45, 46.   

NOTA: O MANEQUIM E DENTES ACIMA SÃO ESSENCIAIS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS 

E PROVAS PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS E ESTÃO ATUALIZADOS, SENDO TODOS 

UTILIZADOS, CADA DISCIPLINA USA OS DENTES PEDIDOS: PPR E PPF.  

81. Caixa de instrumentais de Periodontia e Dentística (incluindo fotopolimerizador): SÃO 

UTILIZADAS NAS CLÍNICAS DE PRÓTESE 

OUTROS MATERIAIS 

 

1. Dentes naturais necessários (disciplina de Prótese Fixa): 2 dentes multi-radiculares (1 pré-molar e 1 

molar) 

 

 

MATERIAIS ENCONTRADOS EM PAPELARIAS E LOJAS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 

1. 1 organizador plástico (para brocas) 

2. Pincéis de pontas chatas nº 12 e 14  (Marca Tigre ou similar – 1 de cada) 

 

 

 



 

 

3. Mínimo de 4 pincéis pequenos n. 0 e 2 pincéis n. 1 (tigre, ponta roliça) – não são os de pelo de Marta e 

sim de papelaria para resina acrílica 

 

4. Lapiseira  0,7 mm com grafite preto 

5. Lapiseira  0,5 mm com grafite vermelho 

6. 1 caixa de grafite 2.0 mm (FOTO ABAIXO) 2 por turma de alunos.  

 

 

7. 1 tesoura comum 

8. 1 base de unha (esmalte transparente), qualquer marca, tamanho grande (essencial para moldeiras e 

casquestes)  

8. 1 JOGO DE CANETINHAS, CANETAS OU LÁPIS COLORIDOS com pelo menos 12 cores (essencial 

um por aluno para a disciplina de Prótese Removível) 

9. 1 LÁPIS CÓPIA (Faber Castell) 

 

 

10. 1 vasilha plástica de cerca de 500 mL para uso em forno micro-ondas (que não o gral de borracha, que 

estraga adquirida em lojas de utilidades domésticas)  

11. pedaço de tecido tipo TNT (Perflex ou similar) 

12. Isqueiro ou caixa de fósforos*  

13. toalha pequena* 

 

Laboratório de Implante Osseointegrado – 3° ano 

 
1 UN Kit de chaves protética (Marca SIN) – (Hands on Protético – Laboratório Implante 

Osseointegrado- 3° ano) 

1 de 
cada 

UN Espátulas 7, 31, 36 e Le Cron – (Hands on Protético – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Lamparina – (Hands on Protético – Laboratório Implante Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Pote para resina acrílica com tampa – (Hands on Protético – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

2 UN Pote Dappen – (Hands on Protético – Laboratório Implante Osseointegrado- 3° 
ano) 

2 UN Pincéis 00 – (Hands on Protético – Laboratório Implante Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Pincel para vaselina – (Hands on Protético – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Micro motor / peça reta – (Hands on Protético – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Kit para polimento com maxicut – (Hands on Protético – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Boca de dente posterior inferior 32 M - Vipi (qualquer cor) – (Hands on Protético 
– Laboratório Implante Osseointegrado- 3° ano) 

1 UN Plástico para bancada – (Hands on Protético – Laboratório Implante 
Osseointegrado- 3° ano) 

 

  



 

RADIOLOGIA (1º, 2o e 3o anos) 
 

QUANT. UN. MATERIAL 

1 UN Esfignomanômetro 

1 UN Espelho clínico Duflex ou similar (a partir do 3
o

 semestre) 

1 UN Estetoscópio 

1 UN Exploradores (duplos) n
o

 5 (ref. 11510) - Duflex ou similar (a partir do 3
o

 semestre) 

1  Jaleco com mangas longas 

1 CX Luvas para procedimentos (Johnson ou Mucambo) (a partir do 2
o

 semestre) 

1  Par de óculos de proteção 

1 UN Pinças para algodão n
o

 317 (ref. 11905) - Duflex ou similar; n
o

 318 (ref. 11910) - 
Duflex ou similar (a partir do 3

o
 semestre) 

1 UN Sonda milimetrada (ref. 12120) - Duflex ou similar (a partir do 5
o

 semestre) 

1 UN Suporte tipo "HANSHIN" (Jon ou Sem Limites) (a partir do 2
o

 semestre) 

1 UN Termômetro 

10 UN Gorro descartável (branco) (a partir do 2
o

 semestre) 

10 UN Máscara descartável (branca) (a partir do 2
o

 semestre) 

1 CX Sobreluvas de plástico ou vinil para serem usadas sobre as luvas de procedimentos 
(a partir do 2

o
 semestre) 

1 UN Posicionador radiográfico para técnica periapical 

 

  

 

  



 

 

Atenção: 
 

- Exija dos fornecedores de artigos dentários que respeitem as especificações expressas 

nesta relação para que você não seja prejudicado no seu treinamento e no seu 

investimento. 

 

- Quando não houver indicação expressa de marca nesta relação, procure comprar o 

instrumental das seguintes indústrias: 

 

- DUFLEX 

- EDLO 

- GUTH 

- QUINELATO 

- SCHOEBEL 

- TENAX 

 

- Além desta relação, cada disciplina fornecerá uma lista de material específica, baseada 

integralmente nesta lista-matriz, com a finalidade de orientar os alunos quanto à época 

precisa de sua utilização. 

 

- Eventualmente algum outro instrumento ou material mais específico, não constante 

desta lista, poderá vir a ser solicitado por alguma disciplina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho elaborado sob a responsabilidade da Comissão de Graduação e revisado 

pelas disciplinas da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP. 
 


