
1 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S/A 

Av. Filadélfia, 568, Setor Oeste - Araguaína / TO - CEP 77.816-540 - 63' 3411 8500 - www.itpac.br 
CNPJ: 02.941.990/0001-98   Inscrição Municipal: 8452 

 
 

 

 

 

         

            

            

            

     

 

Lista de Materiais para Aulas Práticas - 2019 
Disciplina de Oclusão – (3º Período) 

Professores: Paulo Márcio (resp); Patrícia Arantes  
 

1- 1 articulador semi ajustável com arco facial. Marcas: Dent-Flex, Bio-Art 4000 
ou A7Plus ou Gnatus JP30 com estojo para transporte.  

2-  1 par de placas de montagem (1 par que normalmente vem com o articulador); 
3- 1 Suporte do garfo do arco facial. (normalmente vendido separadamente do 

Articulador Semi-ajustável) 
4- 1 articulador charneira tipo garfo (articulador não ajustável); metálico ou plástico 
5- 1 “kit acadêmico”(micro motor, ponta reta, contra ângulo e alta rotação)  
6-  1 jogo de moldeiras para alginato (podem ser plásticas ou metálicas (alumínio 

ou aço inox) 
7-  1 lâmpada a álcool (lamparina metálica); + álcool com concentração acima de 

80% + isqueiro 
8-  1 Compasso de Willis 
9-  1 espátula metálica (Hollemback) n.º 3s (preferencialmente marca Duflex) 
10-  1 instrumento metálico “Le Cron” (preferencialmente marca Duflex) 
11- 1 espelho clínico com cabo (preferencialmente marca Duflex) 
12- 1 gral de borracha com espátula; (ideal que seja 1 gral para gesso e outro para 

alginato; espátula plástica para alginato e metálica para gesso) 
13- 1 pinça clínica (preferencialmente marca Duflex) 
14- 1 pinça de Miller (pinça para papel carbono) (preferencialmente marca Duflex) 
15- 1 sonda exploradora n.º 5 (preferencialmente marca Duflex) 
16- 1 faca para gesso; 
17- 1 maxcut ou minicut de tamanho médio ou pequeno, de corte fino; 
18- 1 pote “Dappen”; 
19- 1 tesoura reta pequena (preferencialmente marca Duflex) 
20- 1 cx. ou pacote de carbono fino para articulação (preferencialmente marca 

Accu Film; Bausch ou similar); (não comprar papel carbono grosso, que são 
mais baratos mas acarretam em dificuldade na aula prática!!!!) 

21- 1 frasco ou pacote de alginato, com dosadores de pó e líquido adequados para 
a marca comprada; (evitar usar embalagens abertas há quase 1 ano.) 
(Recomendado comprar um pacote por aluno, pois podem ocorrer erros nas 
moldagens e o alginato dividido em mais pessoas pode acabar antes do final da 
aula) 

22- Balança para gesso e Proveta para água; 
23- 1 Kg de gesso tipo IV (especial); 
24- 1 Kg de gesso tipo II (comum); 
25- 1 Kg de gesso tipo III; (pedra); 
26- 1 Cx. de godiva em bastão (cada aluno deve usar apenas 1 ou 2 bastões) 
27- 1 kit de resina acrílica quimicamente ativada (de rápida polimerização e baixa 

contração), pó e líquido, vermelho (Duralay ou similar); (pode ser dividida para 4 
pessoas) Essa resina é especial, não deverá ser usada a resina transparente ou 
rosa utilizada em Materiais Dentários. 
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28- Cera utilidade (usada somente se você comprou moldeiras metálicas (alumínio 

ou inox) para alginato) 
29- Cera rosa n.º 7; (3 a 4 placas por aluno) 
30- 1 vaselina sólida; 
31- 1 caixa de luvas de procedimento; 
32- Gorro, máscara, e óculos de proteção; 
33- Protetor descartável para o paciente (babador) + prendedor para babador tipo 

jacaré (2 protetores por aula) 
34- 1 caneta para retroprojetor azul; 
35- 1 lapiseira; 
36- 1 régua plástica flexível milimetrada; 
37- 1 lençol plástico branco liso limpo (50X50cm) para proteção da bancada, (para 

as aulas sem atendimento de paciente) (não usar plásticos antigos e sujos de 
outras disciplinas)  
Pode ser substituído pelo babador descartável. 

38- 1 Caixa plástica com tampa tipo “tuppeware” para acomodar duas moldeiras 
com molde. 

39- 1 Super bonder (tradicional); 
40- 1 Rolo de filme de PVC; 
41- 1 folha de lixa para parede nº 200; 
42- Embalagens de papel grau cirúrgico para a esterilização das moldeiras e 

instrumentais metálicos. 
43- 1 bandeja autoclavável pequena para acomodação dos materiais esterilizados, 

Obs.:     

 Lembre-se que vários destes materiais podem já ter sido adquiridos 
para disciplinas de períodos anteriores ou estar sendo solicitados 
também por outras disciplinas deste mesmo período. 

 Cuidado ao comprar materiais usados de outros colegas, pois existe 
uma chance muito grande de estarem danificados, especialmente o 
Articulador Semi Ajustável, e dependendo da marca do articulador, 
será muito difícil conseguir comprar peças para substituição. 

 Todos os modelos de articuladores semi ajustáveis citados acima são 
eficientes, mas recomendamos o modelo A7Plus da marca BioArt, pois 
é um dos mais recentes modelos e apresenta facilidade de compra de 
peças de reposição.  

 

 
 


