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DISCIPLINA: MATERIAIS DENTÁRIOS 

 

PROFESSORES: RICARDO K. YAMASHITA, ROBERTO R. YAMASHITA 

E CÉLIO J. C. SOARES 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 
 

A – Materiais não específicos de Odontologia.  
 
1 bloco de papel, lápis (cópia), caneta comum e caneta de retroprojetor, para anotações durante as aulas.  
1 avental branco, comprido, de mangas compridas e 1 óculo para proteção.  
2 lençóis plástico liso de 50x60 cm, sem estampas, de cor clara para proteger a mesa (bancada).  
1 relógio pequeno, de qualquer tipo, que marque segundos.  
1 balança plástica (mini-balança) da marca hrd ou similar.  
1 termômetro de vidro, obrigatoriamente que marque de 0 a 100 o C ou de (-10 a 110 o C).  
1 proveta de vidro de 50 ml, marca Lena ou similar. Não pode ser de plástico.  
1 azulejo branco com superfície lisa, de dimensões 12x12 cm ou 15x15 cm.  
1 régua (pequena) milimetrada plástica, bastante flexível (dobrável).  
5 pares de luvas, 5 goros e 5 máscaras.  
1 pacote pequeno de gaze, um sabonete e uma toalha de mão (pequena).  
1 pacote pequeno de algodão.  
1 latinha ou bisnaga de vaselina sólida e líquida pequena.  
1 frasco pequeno (100 ml) de álcool para queimar. Manter sempre cheio e bem fechado.  
2 pinceis de no 18-266, da marca Tigre ou similar. Atenção: serve pincel de pintura com poucos pelos e finos.  
2 pincéis no 0-266 ou 000-309, da marca Tigre ou similar.  
1 lixa para madeira no 150 ou 180. Recortar em pedaços de 2x7 cm.  
1 isqueiro ou caixa de fósforos.  
Caixa ou maleta plástica (grande), branca (tipo de pescaria), (para transporte do material). Atenção: maleta pequena 
não acondiciona todos os instrumentos e materiais.  
1 escova para dentes (de sua preferência), pasta, creme ou gel e um tubo de fio dental pequeno.  
 
B – Materiais específicos para Odontologia.  
 
(Os instrumentos podem ser das marcas: Duflex, Tenax, Golgran ou similar)  
 
1 manequim dentado inferior/superior. Preferencialmente da marca MOM (fabricado na cidade de  
Marilia SP. Tel. 0xx14. 422-3398, por conter alguns preparos nos dentes). Atenção: pode ser outro tipo  
de manequim, desde que o aluno se comprometa a preparar os dentes pedidos.  
1 micro motor (turbina movida por ar comprimido), constituído por uma peça de mão (reta) também denominada 
caneta. Melhores marcas: Kavo, Dabi, Ruca, Betio, Dent-Flex e outras.  
1 contra – ângulo, que se encaixa na respectiva caneta (acima citada) de preferência da mesma marca do micro 
motor. Lubrificante (de qualquer marca) para ambos.  
1 gral de borracha para gesso, de tamanho médio. Também chamada de tigela ou cubeta.  
1 espátula para gesso, lâmina de aço inoxidável, de tamanho médio.  
1 faca para recortar gesso ou canivete grande.  
1 lâmpada a álcool. Também chamada de lamparina. Atenção trazer álcool em um vidro pequeno.  
1 gral de vidro ou de porcelana (com tampa), para preparo de resina acrílica (RAAQ e RAAT).  
2 frascos de Dappen (de vidro). Não serve de plástico.  
1 placa de vidro grossa (dimensões – 10 largura x 20 comprimento x 2 cm de altura), para cimentos. Não pode ser de 
2 partes coladas.  
1 conjunto de 8 moldeiras, de aço inoxidável, tipo Vernes, para alginato, com borda dobrada ou do tipo perfurada 
(qualquer marca).  
1 moldeira superior para godiva, tamanho médio, de alumínio (geralmente S-2 ou Ag-2).  
1 pinça clinica.  
1 sonda lisa no 5. Também chamada de sonda exploradora.  
1 espátula metálica no 7  
1 espátula metálica no 31, para cera.  
1 espátula metálica no 36 e 24, para pasta zincoenólica e elastômeros.  
1 espátula metálica de “Lecron".  
2 espátulas metálicas de "Hollemback" no 3 e 3S.  
2 Kg de gesso chamado comum ou do tipo II, de qualquer marca.  
2 Kg de gesso pedra do tipo III, da marca Herodent ou Dental Gaúcho.  
1 frasco (ou lata) de gesso pedra especial do tipo IV, da marca Vel-Mix, Durone, Densite ou similar  
Atenção, não comprar o gesso Hexadur, pois esse e de outro tipo (V).  
1 frasco ou lata de alginato da marca Avagel, Jeltrate ou similar. Atenção: não esquecer de comprar os dosadores 
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próprios para pó e água.  
1 caixa de godiva em placa, Godibar, SSW ou similar.  
1 caixa de pasta zincoenólica, marca Lysanda, Horus, Lee Smith ou similar.  
1 bloco de folhas ( tamanho - 5x10 cm ou mais) de papel impermeabilizado, para espatular pasta zincoenólica. 
Atenção: você pode comprar uma folha de papel chamado “manteiga” (encontrado em livrarias) e cortá-lo em 
pedaços.  
1 conjunto (KIT) (denso e fino) de elastômero (silicona de Condensação) para moldagem, marca 3M, 
Xantropen/Optosil, Silon ou similar. Atenção: esse material poderá ser comprado em conjunto de 10 alunos: Aguarde 
instruções.  
1 frasco pequeno de isolante para gesso, da marca Cel – Lac (preferencialmente) ou similar.  
1 caixa de cera rosa (7 ou 9), de qualquer marca.  
1 jogo de (RAAQ) resina acrílica de "rápida" polimerização (80g de pó rosa e 50 ml de líquido), marca Clássico ou 
similar. (incolor).  
1 mandril (com fenda) para tira de lixa, usado na peça de mão reta.  
1 Broca maxicut e/ou minicut 

B1 – Restaurações com amálgama  
 
1 dedal de borracha para amálgama.  
1 lençol de pele de camurça.  
1 porta amálgama, metálico (de preferência) ou de plástico.  
3 condensadores de Ward, para amálgama (também chamado de calcadores), no 1, 3 e 5.  
1 jogo de 3 instrumentos de Frahm (para esculpir amálgama) no 2, 6 e 10.  
1 brunidor para amálgama, tipo no 29 de Hollemback e Clev Dent (tipo 21 da Duflex).  
5 Cápsulas de Amálgama 
 
 
B2 – Outros restauradores diretos, protetores ou de cimentação.  
 
1 frasco de hidróxido de cálcio puro (ou seja, P.A. = puro para análise) de qualquer marca.  
1 frasco de verniz cavitário marca Copalite, Copaline, Cavitine ou similar, com frasco de solvente.  
1 conjunto de cimento de hidróxido de cálcio, marca Hidro C, Dycal, Life ou similar. (Uma caixa contém 2 tubos de 
pasta e 1 bloco de papel).  
1 conjunto de cimento de fosfato de zinco, marca SSW, Lee Smith, DFL, Caulk ou similar. O conjunto e composto de pó 
e líquido (de qualquer cor).  
1 conjunto de cimento de óxido de zinco e eugenol, reforçado, para restaurações provisórias, marca IRM, Fynal ou 
similar (pó e líquido).  
1 bisnaga de resina composta fotopolimerizável, p/restaurações, qualquer marca, qualquer cor.  
1 frasco ou bisnaga de condicionador ácido (de preferência – ácido fosfórico a 37%) da mesma marca da resina 
composta acima.  
1 frasco de adesivo de esmalte/dentina (fotopolimerizável) qualquer marca.  
1 conjunto de cimento de ionômero de vidro, para restaurações, qualquer marca.  
1 espátula metálica no 24, para cimento de fosfato de zinco.  
1 espátula metálica no 70 ou 72, para ionômero.  
1 espátula de plástico (ou de Ágata), para ionômero.  
1 espátula de plástico com conjunto de pontas plásticas chamado "Teflon", para inserção de materiais, marca JON ou 
similar.  
1 aplicador de cimento de hidróxido de cálcio (angular). Também chamado de aplicador/Dycal.  
 
 
 
B3 – Materiais de corte, acabamento e polimento.  
 
1 tubo de fio dental, de qualquer marca.  
1 conjunto de borrachas abrasivas para contra – ângulo (colorido), da marca Viking, da Vivadent (pontas de silicone) 
ou Vigodent.  
2 taças de borrachas, para contra – ângulo.  
3 escovas de Robinson, para contra – ângulo, tipos pincel – taça e roda.  
1 coleção de pontas, para acabamento de resina, marca Viking, Enhance ou similar.  
1 coleção de discos, para acabamento de resina composta, marca Sof-Lex, Dencoflex, TDV ou similar.  
1 Broca diamantada (1014, 1094) 
1 coleção de brocas multilaminadas, para acabamento de amálgama, marca Mailefer, Komet ou similar.  
1 roda pequena de feltro, para contra – ângulo.  
1 pasta para polimento de resinas compostas da KG.  
1 cx de Brush (aplicadores descartáveis) da KG.  
2 adaptadores de baixa (para brocas de alta rotação). 

Primeira aula prática  
 
Os alunos de Materiais Dentários I (primeira parte) deverão trazer apenas os seguintes materiais (que constam da 
respectiva lista), já na primeira aula prática (primeira semana):  
Estarem uniformizados (branco completo – ou conforme determinação da Faculdade) e com avental branco, comprido 
e de mangas compridas.  
 
Lápis (cópia), caneta e papel para anotações.  
Lençol plástico (branco) liso para proteção da bancada de trabalho, relógio, régua flexível, azulejo (branco) liso, escova 
de unhas, sabonete pequeno e toalha de mão.  
Pacote pequeno de gaze, pacote pequeno de algodão e vaselina sólida.  
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Balança plástica e Proveta de vidro.  
1 Kg de gesso comum (tipo II) e pedra (tipo III).  
Gral de borracha para gesso.  
Espátula e canivete para gesso.  
Espátula de "Lecron", no 7, no 31 e "Hollemback" no 3 e 3S.  
Uma foto 3X4. (Não precisa ser atual)  
Todo esse material acondicionado em uma maleta grande (plástica) branca.  
 
Todos estes materiais deverão estar acondicionados em um caixa de madeira ou maleta plástica (grande) branca (tipo 
de pescaria). Se você tiver dúvidas acerca da compra do material restante (além do acima determinado), esclareça-as 
na aula prática deste primeiro dia com os professores da disciplina.  
 
Atenção – para sua segurança recomenda-se à identificação do instrumental e material de consumo, com seu nome 
(grave suas iniciais). 


