ESPECIALIZAÇÃO EM DENTÍSTICA
RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS

LISTA DO ALUNO PARA TODO O CURSO:
I. Exame clínico e anestesia:
• 4 jogos clínicos contendo: pinças clínicas, espelhos planos, sondas exploradoras duplas nº 5,
seringas para anestesia tipo Carpule, espátulas de inserção nº 1, escavadores duplos de dentina
nº 17/19;
• Agulhas curtas/longas descartáveis para Carpule;
• Kit completo de posicionadores para RX autoclavável;
• Colgaduras (Pinzas Radiograficas)
II. Instrumentos para restauração direta:
• Esculpidor de Hollenback nº 3 ou 3S;
• Porta-amálgama;
• Porta-matriz Tofflemire original;
• Rolo de fita de aço para matriz 5mm e 7mm;
• Tesoura reta para ouro (tijera)
• Caixa de cunhas de madeira;
• Alicate nº 139;
• Alicate de corte;
• Condensador para resina composta modelo (Suprafill);
• Espátulas de inserção para resina composta Suprafill nº 0,5; 1; 2
• Removedor de excessos de resina composta Suprafill;
• Aplicador de hidróxido de cálcio;
.
• Tiras de matriz de poliéster;
• Kit de matriz seccionada UNIMATRIX (TDV) ou 3M, com anéis de fixação;
• Pincéis chatos de boa procedência (Kota) (pinceles);
• Kit de espátulas FACOP (Millennium) (opcional).

III. Manipulação de materiais diversos:
• Aplicadores Microbrush (tamanho: mini e médio);
• Espátulas para manipulação de cimento nº 24, 36 e 50;
• Placa de vidro;
• Seringa Centrix para inserção de cimento de ionômero de vidro, com pontas descartáveis.
IV. Isolamento absoluto:
• Perfurador de Ainsworth para lençol de borracha;
• Pinça porta grampo tipo Palmer;
• Arco de Young;
• Grampos para dique de borracha nº 201, 206, 209, 211, 212, 26, da SS White e 0, 2, W8, 14,
14A da Ivory;
• Caixa de lençol de borracha (goma) de espessura média;
• Fio (hilo) dental;
• Ejetores de saliva descartáveis;
• Caneta (marcador) hidrográfica;
• Tesoura de ponta fina.
V. Acabamento e polimento:
• Embalagem de tiras de lixa abrasivas de aço;
• Embalagem de tiras serrilhadas Komet;
• Caixa de tiras abrasivas de poliéster de centro neutro (3M);
• Estojo de discos de lixa Sof-Lex Pop-on (3M - 2380B) – (Laranja), 3/8”;
• Taças de borracha para polimento com protetor para contra-ângulo;
• Escovas de Robson cônico, para contra-ângulo;
• Kit sortido para acabamento de resina composta Enhance (Dentsply);
• Pinças Muller para papel carbono;
• Kit para acabamento e polimento acrílico (sugestão: American Burrs);
• Roda de feltro Kota ½ dura para porcelana;
• Roda de feltro Kota para resina composta;
• Rodas de feltro ½ macia para resina acrílica.

VI. Esterilização, proteção e disposição na bancada:
• Avental de tecido;
• Máscaras descartáveis;
• Luvas de procedimento de látex, descartáveis;
• Óculos de proteção (aluno e paciente);
• Gorros descartáveis;
• Sobre luva (guantes) plástica descartável;
• Embalagens de papel grau cirúrgico;
• Luvas de borracha para limpeza;
• Bandejas de aço inox para dispor instrumental;
• Prendedor de guardanapos (tipo jacaré);
• Filme de PVC (plástico);
• Babadores descartáveis.
VII. Moldagem:
• 2 kits de moldeiras totais adulto em inox tipo “Vernes” (superior/Inferior 1, 2, 3);
• 2 moldeiras parciais de alumínio perfuradas anterior;
• 2 moldeiras parciais de alumínio perfuradas
• Dosador de água para alginato;
• Gral de borracha para alginato;
• Espátula para gesso;
• Instrumento para inserção de fio (hilo) retrator.
VIII. Diversos:
• Agenda;
• Notebook;
• Lamparina;
• Caneta de alta rotação autoclavável;
• Micromotor, peça reta e contra-ângulo autoclavável;
• Adaptador para contra-ângulo;
• Saca-brocas;
• Compasso de ponta seca

• 2 potes Dappen, de vidro;
• 2 potes Dappen, de silicone;
• Pedra para afiar (piedra para afilar);
• Isqueiro (fosforera)
• Kit escultura dental (poderá ser adquirida durante o curso)
• 1 kit de curetas para raspagem (periodontia);
• 1 kit para endodontia contendo:
- cânula de aspiração
- lentulo
- régua metálica milimetrada
- brocas de Gates nº 1, 2 e 3 (3 de cada)
- brocas de Largo nº 1, 2 e 3 (3 de cada)
- limitadores de silicone
- limas tipo K 1ª série (15 a 40) de 25 mm
- limas tipo K 1ª série (45 a 80) de 25 mm
• Explorador de ponta reta;
• Saca-prótese;
• Discos de carburundum;
• Espessímetro;
• Estilete.
IX. Instrumentos rotatórios:
• Broca transmetal cilíndrica de 19 mm nº 12 – FG;
• Brocas de carbide para contra-ângulo nº 1, 2, 6;
• Instrumentos carbide tipo "FG":
- cilíndricos lisos (nº 56);
- forma de pera (nº 330);
- forma de pera longa (no 245);
- esférica (no 2);
• Instrumentos diamantados tipo FG:
- nº 1011, 1012 e 1013 (esféricas);
- nº 1090, 1091, (cilíndricas);

- nº 1045 para remoção de amálgama;
- nº 3118F e FF; 3168F e FF; 1190Fe FF e 3195F e FF (para acabamento de resina composta);
- nº 2137 (preparo ultraconservador);
- nº 2133, 2134, 2136, 2200, 3038, 3069, 3071, 3113, 3118, 3131, 3139, 4130, 4137, 4138;
• Mandris para peça de mão e contra-ângulo;
• Pedra para resina para peça de mão – ou fresa – broca de tungstênio – maxicut/minicut (ref.
1509 ou 1510 e 1510F).

LISTA OFERECIDA PELA FACOP:
I. Infraestrutura (materiais permanentes):
- Salas de aula climatizadas
- Clínicas completas climatizadas
- Laboratório completo para aulas práticas com sistema multimídia
- Ultrasom
- Fotopolimerizadores
- Cantina
- Refeitório
- Estacionamento
II. Materiais de consumo:
- Algodão
- Gaze
- Álcool
- Vaselina
- Papel carbono
- Espátula de madeira
- Cimentos ácido-base: IRM e hidróxido de cálcio
- Verniz cavitário
- Pasta profilática
- Evidenciador de placa

- Cotonete
- Flúor
- Enxaguante bucal
- Ácido fosfórico
- Ácido poliacrílico

LISTA OFERECIDA PELO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO:
I. Materiais de consumo:
- Materiais restauradores diretos: resinas compostas e cimentos de ionômero de vidro
- Sistemas adesivo
- Ácido fluorídrico
- Silano
- Cimentos resinosos: fotoativados e duais
- Selante resinoso
- Modelador de resina
- Pasta microabrasiva
- Materiais de moldagem: alginato, silicone de condensação e silicone de adição
- Pastas de polimento
- Fio retrator
- Lâmina de bisturi
- Adstringente gengival
- Kit de clareamento de consultório e caseiro
- Dessensibilizante
- Seringa para elastômero
- Pistola universal para elastômero
- Escala de cores "Vita"
- Espelho de bolsa médio ou grande
- Afastador de língua e lábios
- Cimentos cirúrgicos
- Fios de sutura

- Soro
- Gesso
- Resina acrílica pra provisório
II. Trabalhos protéticos
- Contato com o laboratório de prótese

*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

