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Disciplina de Dentística Operatória (MO044) 

 

 Instrumentos Auxiliares  

● Pinça Clínica Biangulada 

● Sonda Exploradora no 5 ( dupla ) 

● Espelho bucal no 5 plano c/ cabo 

● Sonda periodontal milimetrada 

● Seringa Carpule 

 

Instrumental e material para isolamento do campo operatório  

● 01 Caixa de dique de borracha 

● Pinça Perfuradora de Ainsworth 

● Pinça Porta-grampos de Palmer 

● Porta-dique ou arco de Young em forma de “U” metálico ou plástico 

● Grampos para isolamento: 0, 200, 201, 205, 206, 208, 14, 211, 212, 26 e W8A 

● Fio dental encerado 

● Gel lubrificante a base de água (KY) 

● Tesoura reta com ponta 

 

Equipamento para preparo de cavidades  

● (KIT ACADÊMICO)Turbina de alta rotação Micromotor Peça de mão reta Peça 

de mão contra-angulada Adaptador para contra-ângulo metálico 

 

Instrumentos cortantes rotatórios 

● Brocas FG carbide 1⁄4, 1⁄2, 1, 2, 4, 6 

● Brocas FG carbide haste longa: 2, 4 



Universidade Federal do Paraná  
Curso de odontologia  
Lista de Material – 4° Período 
● Brocas FG carbide 329, 330, 245 (2 de cada) 

● Brocas CA 1⁄4, 1⁄2, 1, 2, 4, 6, 8 (2 de cada) 

● Brocas CA de haste longa: 08 (1 unidade) 

● Broca Lentulo no 40 (1 unidade) 

● Broca de Largo no 02 (2 unidades) 

● Kit KG Sorensen Acabamento Grana Fina e Ultra-Fina (ref 6030) ou avulsas 

1190F, 1190FF, 2135F, 3118F, 3168F, 3195F, 3195FF 

● Pontas diamantadas 1011, 1012, 1013, 1190, 2135 (2 de cada) 

● Pontas diamantadas de haste longa: 1011 (1 unidade) 

● 1 kit de brocas multilaminadas para acabamento de amálgama (12 lâminas) 

● Escovas para polimento de resina composta Polishing Brush (TDV) forma de 

cone (ref ZBS401) e taça (ref ZBS 403) – 1 de cada 

 

Instrumentos cortantes e manuais  

● DUFLEX Machado para esmalte no 14/15 

● Recortadores de margem gengival no 28 e no 29 

● Escavador de dentina no 11 1⁄2 

● Escavador de dentina no 17 ou 18 

Instrumentos para restaurações ema amálgama  

● Cápsula ou dedeira de borracha Porta-amálgama de plástico 

● Brunidor no 29 Discóide-cleóide 

● Esculpidor Hollemback 3S 

● Condensadores de Hollemback no 64 

● Condensadores de Ward nos1, 2 e 3 (extremidade circular, não oval) 

● Condensador de Eames no1 

Miscelânia  

● Manequim de Dentística com dentes artificiais hígidos (sem preparos) 

● Casulo para resina fotoativada LOGOS 
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● Cabo de bisturi no 3 04 Lâminas de bisturi no 12 01 

● Papel para articulação Accufilm 

● 01 Escova metálica para limpeza de brocas 

● 01 Seringa Centrix ou similar 

● 03 taças de borracha p/ profilaxia 

● 03 Cone de borracha p/ profilaxia 

● 03 escovas de Robinson cônicas p/ profilaxia 

● 02 micro-escovas de Robinson 

● Kit de discos de lixa Sof Lex - Pop on (3M) 

● Tiras de lixa para resina composta Sof-Lex (3M) 

● Tiras de lixa metálica para amálgama (Adaco) 

● Matriz metálica para amálgama 5 mm e 7 mm (Injecta) 

● 01 caixa de cunhas de madeira diversos tamanhos (TDV) 

● 01 pacote de tiras de poliéster (Kadent) 

● Pastas de polimento para Resina Composta (Kota ou FGM) 

● Kit Unimatrix para restaurações em Resina Composta (TDV) 

● Kit de pontas para acabamento de resina Materiais Dentários /Dentistica 

American 

Burrs Kit com discos de feltro p/ polimento de resina composta 

● Mandril universal para contra-ângulo 

● Microcut - arco com serra para remoção de excessos proximais (TDV) 

● Separador de dentes tipo Ivory ou Eliott 

● 02 Pincéis pelo sintético no 00 e 6 (Tigre – Linha Pinctore Kolinski ou Kota) 

● 01 Pinça Miller 

● 01 Lamparina a álcool 

● 01 Placa de vidro grossa 

● 01 Espátula no 24 para cimentos 

● 01 Instrumento para inserção de hidróxido de cálcio - duplo (ponta fina) 
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● 01 Espátula de inserção no 1 

● 01 Porta-agulha ou pinça hemostática 

● 01 Porta-matriz tipo Tofflemire 

● 01 Afastador bucal p/ clareamento (tamanho médio- FGM) 

● 01 kit de aplicadores descartáveis (KG Brush ou Microbrush) 

● Espátulas para inserção de resina composta Milleninum cabo oco 8mm (3077, 

3078, 

3085 e SD2) ou Hu-Friedy (mini4, mini3, mini1) ou Oraltech (azul, rosa e branca) 

● Grampos para revelação de radiografias 

● 03 Potes de Dappen (sendo 1 de plástico) 

● 01 Bandeja plástica com borda baixa 

● 01 Escova para lavagem do Instrumental 

● 01 Escova para lavagem das mãos 01 Par de luvas grossas para lavagem  de 

instrumental 

● 01 Pacote de pontas descartáveis para seringas tríplice 

Material de consumo individual  

● 01 Cola tipo Super-bonder 

● 02 bastões de godiva (verde) de baixa fusão 

● 01 caixa de luvas descartáveis 

● 01 pacote de luvas descartáveis plásticas transparentes (sobre-luva) 

● 01 pacote de saco de pipocas (porta-resíduos) 

● 01 caixa de agulhas curtas 

● 01 caixa de agulhas longas 

Turma  

● 500 cápsulas para amálgama GS-80 (SDI) - "slow set" (presa lenta) 

● 02 caixas de cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável 

(Sugestão: Vitro-Fil LC) 

● 06 frascos de adesivo de frasco único (Ambar - FGM ou SingleBond - 3M) 
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● 08 resinas de esmalte cor A2 - microhíbrida (sugestão Opallis - FGM) 

● 08 resinas de dentina cor A2 - microhíbrida (sugestão Opallis - FGM) 

● 02 frascos de verniz cavitário Cavitine - SS White 


