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Lista de Materiais para Aulas Práticas
Disciplina de Ortodontia - (7º Período)

Professores: Paulo M. M. Pinheiro e Jaime L. Klein

1 1 Alicate ortodôntico 139 – ponta cônica fina !!!! (individual) *****
2 1 Alicate de corte diagonal (Taurus ou Tramontina) ou similar (individual)*****
3 1 rolo de fio de aço inoxidável 0,7 mm (50g) para grupos de 3 alunos*****
4 1 rolo de fio de aço inoxidável 0,6 mm (50g) para grupos de 8 alunos*****
5 1 Caneta para retroprojetor (ponta fina) (individual)*****
6 Lápis ou lapiseira, borracha e régua milimetrada (individual)*****
7 1 rolo de fita adesiva TRANSPARENTE fina (durex) para grupos de 8 alunos*****
8 1 Kit de resina acrílica Orto Class ou similar (pó e liquido) para grupos de 4 alunos
9 1 lâmina de cera rosa 7
10 Plástico para forrar bancada (LIMPO) 50 x 50 cm
11 Espátula 7
12 Espátula 24
13 Espátula Le cron
14 Isolante CEL LAC (ou similar) + pincel para aplicação – para grupos de 4 alunos
15 Lamparina metálica a álcool (com álcool) e fósforos
16 Micromotor, peça reta e contra ângulo
17 Ponta de Tungstênio para peça reta - Maxicut ou Minicut
18 Lixa para madeira (granulação fina)
19 Lixa d’àgua fina – cor preta
20 Mandril para tiras de lixa – para peça reta
21 Pedra pomes
22 Escova de Robinson ou escova de maior tamanho para peça reta
23 1 Conta-gotas
24 1 Pote dappen de vidro
25 1 Recipiente de vidro com tampa para manipulação de resina acrílica
26  2 ótimos modelos de gesso ( 1 superior e  1 inferior) (GESSO TIPO III; favor não usar 

gesso tipo IV) de algum colega de turma que não use aparelho fixo ou pessoa que possa 
ir na Cínica no final do semestre para a aula de instalação dos aparelhos e fotografia. 
Ninguém poderá ser moldado duas vezes, nem utilizar o modelo da própria boca. Boa 
moldagem dos dentes e dos tecidos moles, sem bolhas e recortado. Atenção: Os dois 
modelos serão avaliados apenas no início da aula prática especificada no cronograma de
aulas.
Para as aulas na Clínica

27 EPI completo + rolopack + campo de algodão
28 1 jogo de afastadores de lábios para fotografias intra-orais (infantil e adulto) 

Preferencialmente da marca JON. Afastadores Indusbelo são muito grandes.
29 1 jogo de espelhos intra-orais para fotografia (Infantil e adulto) (ver modelo com colegas 

do 8P
30 1 câmera digital ou celular com câmera de no mínimo 5 megapixels (com bateria 

carregada e espaço no cartão)

OBS.:  - É obrigatório o uso de roupa branca, sapatos fechados, calça comprida e jaleco de manga 
comprida (sem logomarcas de outras Instituições) em todas as atividades de laboratório e na Clínica.
- Os itens de 1 a 7 serão utilizados nas primeiras aulas práticas.
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