
Universidade Federal do Paraná  
Curso de odontologia  
Lista de Material – 7° Período 

Disciplina de Endodontia  III (ME052) 

 
• 01 Espelho clínico surface (evitar a marca Barasch). Não pode ser outro. 

• 01 Sonda exploradora modificada - ponta reta (não serve a normal). 

• 01 Pinça clínica de mordentes finos e precisos (duas). 

• 01 Calcador ref 6335-5 Milennium (que é a espátula de guta-percha,com uma das 

extremidades em forma de calcador fino e não em forma de brunidor). 

• 01 Cureta de dentina de haste longa no 15-16 ou no 17-18 (não é a cureta para 

dentina curta de dentística). 

• 01 Seringa carpule. 

• 01 Régua metálica milimetrada calibradora. 

• 01 Espátula flexível no 24. 

• 01 Calcadores para obturação modelo Paiva no 1, 2, 3, 4 (ideal o modelo duplo 1-2, 

3-4). 

• 01 Jogo de espaçadores digitais para condensação lateral. 

• 01 Placa de vidro fina e despolida para a manipulação do cimento de obturação. 

• 01 Tamboréu (condicionador de limas). 

• 01 Lâmina de gilete. 

• 01 Tesoura pequena. 

 

Material para isolamento absoluto 

• Grampos no. 14, 205, 201, 206, 208, 26 (Marca KSK). 

• 01 Pinça porta-grampo modelo Palmer. 

• 01 Pinça perfuradora modelo Ainsworth. 

• 01 Arco plástico de Ostby (o melhor que tem é da Ângelus). 

• 01 Caixa Lençol de borracha. 

• 01 Fio dental ou fita dental. 

• Tira de lixa metálica. 

• Tira de lixa de poliéster. 

• Taças de borracha. 

• Bisturi de Kirkland, bisturi de Orban e uma cureta periodontal universal. 

• Porta-matriz de toflemire. 

• Matriz de aço de 5 mm e 7 mm (que seja rígida). 

• Cimento de ionômero de vidro “High Strenght Posterior Restorative” (marca GC) 

para reconstituição de cavidades pré-tratamento endodôntico. 

• 01 Seringa centrix e pontas aplicadoras finas (ponta agulha accudose - laranja). 

• 01 Cimento All Cem Core (1 unidade para cada 3 duplas). 

• 01 Cimento provisório Coltosol (não serve outro). 
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• 01 Top Dam ou similar (barreira gengival). 

• 01 Cola super bonder. 

Material para irrigação e aspiração 

PARA IRRIGAÇÃO 

 As seringas de irrigação serão descartadas após cada uso, portanto o numero de 

seringas vai depender do numero de aulas práticas. O tipo de seringa especificado 

abaixo é por aula. 

• Duas seringas plásticas descartáveis de 10 ml, bico luer-lock(BD) para usar com 

NaOCl. 

• Uma seringa plástica descartável de 5 ml, bico luer-lock (BD) para usar com EDTAT. 

• Seis agulhas de irrigação endo eze tips (intermediário amarelo – Ultradent). 

 PARA ASPIRAÇÃO: 

• Uma cânula para aspiração endodôntica Luer Vacuum Adapter (Ultradent). 

• Uma ponta para aspiração White Mac (Ultradent) ou ponta da aspiração inicial 

(Ângelus – cor verde clara). 

• Uma ponta para aspiração intra-canal capilar tips (roxa - Ultradent) ou ponta de 

aspiração final multi use-tips (Ângelus – cor azul clara). 

 

OBS: Não serão admitidos os seguintes materiais: agulha para irrigação com 

intermediário metálico e seringas de 3ml e 20 ml, seringas de vidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade Federal do Paraná  
Curso de odontologia  
Lista de Material – 7° Período 
 

Material para preparo dos canais radiculares  

• Brocas para acesso radicular: Pré-Race # 35/.08 e #40/.10 (uma de cada). 

• Limas  

 

 

• Cursores de silicone. 

• Contra-ângulo de rotação continua. Pode ser o Dentflex modelo FXM 700 

(www.dentflex.com.br), ou o contra-ângulo do fabricante NSK, modelo MP-ER64 

(www.adielcomercial.com). 

• 01 Caixa de limas Pro-T Rotary Files NiTi CM de 25mm (MKLife). Na Dental Perboni. 

• 01 Lima F4 de 25 mm (ProTaper Universal). 

• 01 Lima F5 de 25 mm (ProTaper Universal) 

 

Material para obturação dos canais radiculares 

• Cimento Endofill pó + liquido. 

• Papel absorvente do # 30 ao # 80. 
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• Cones de guta-percha principal do # 30 ao # 80 (Dentsply/Maillefer). 

• 01 Caixa de cone de guta-percha principal Pro-T Sortida (do F1 ao F5). 

• Cones de guta-percha acessória MF 28 mm (Dentsply/Maillefer). 

• Cone de guta-percha acessória RS (Tanari). 

• Lamparina. 

• Isqueiro. 

• 02 Potes de Dappen  

• Placa de Petri com 3 divisões. 

Material para restauração provisória 

• Guta-percha em bastão (evitar a marca Odachan). 

• Placa de vidro fina e polida para manipulação de cimento provisório. 

• Espátula dupla para manipulação de cimento provisório (SS White – Duflex no 50). 

• Papel carbono para articulação. 

Material para medicação intra-canal 

• Espiral de Lentulo # 25 e # 40. 

• Rinosoro 0,9% (tipo conta-gotas - comprar em farmácia). 

• Pasta de hidróxido de cálcio UltraCal XS (Ultradent). 

• Quatro pontas aplicadoras NaviTip (Ultradent) com comprimento a partir de 

21,0mm para utilizar com o UltraCal XS. 

• Tubo de ensaio (ou vidro de antibiótico) contendo bolinhas de algodão 

esterilizadas (tamanhos diversos). 

Brocas 

 ALTA-ROTAÇÃO 

• Broca esférica diamantada: no 1012, 1014, 1016. 

 

• Broca diamantada cônica topo em chama: no 3207. 

BAIXA-ROTAÇÃO: 

• Broca esférica carbide: 2, 4, 6 de haste longa (MK Life – Tem na dental Perboni, 

3232.1022) 

Material para o vedamento de perfurações (adquirir quando necessário) 

• Cimento MTA branco (Ângelus). 

• Aplicador de MTA (Ângelus). 
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Material Diverso  

• Spray congelante -20 ou Endo-Ice (Higyenic) ou Endo-Frost -50 (Roeko). O spray 

congelante -20 poderá ser encontrado nas casas de artigos eletrônicos (Rádio e TV 

Universal, localizada na Rua 24 de maio, entre Visconde de Guarapuava e a Sete de 

Setembro). O Spray Endo-Ice e Endo-Frost são encontrados em casas de artigos 

dentários. Não será aceito nenhum outro a não serem os recomendados nesta 

lista. 

• Pacote plástico para porta-resíduo (pode ser o pacote onde está embalado o lençol 

de borracha). 

• Grampos para revelação de radiografias. 

• Colgadura múltipla para radiografias. 

• Agulha descartável para anestesia. 

• Caneta de alta-rotação. 

• Micromotor e contra-ângulo de baixa-rotação. 

• Régua plástica milimetrada (15 cm). 

• Tubos de ensaio para acondicionar limas, brocas, etc.  

• Mandril para baixa-rotação com disco de carboril. 

• Soro fisiológico (dois frascos de 100 ml). 

• 01 Caixa de anestésico Articaína 4% com epinefrina 1:100.000 

• Óleo de laranja. 

• Solução de EDTAT à 17% (1000 ml por turma). 

• PVPI (frasco 100 ml). 

• Engate giratório suctor BV II (bico do sugador – Gnatus). 

• Ponta da seringa tríplice. 

• Escova metálica para limpar brocas. 

• Prancheta de suporte para anotações. 

• E.P.I. (máscara, gorro, luvas de procedimentos, óculos). 

• Sobre-luvas. 

• Caneta esferográfica. 

• Lapiseira 0,5 ou 0,7. 

 

• Uma lupa grande com aumento de 10X. 

• Uma foto 3 x 4 (recente). 

• Duas bandejas plásticas de borda baixa. 

• Campos de barreira (semi-crítico, kit endodontia, azul)  

 

 


