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DISCIPLINA DE ENDODONTIA
Titular: Prof. Ms. Érico de Mello Lemos

LISTA DE MATERIAL: ENDODONTIA TÉCNICA 2009
OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES: Todo material constante nesta lista deverá ser apresentado à Disciplina de
Endodontia, no dia 11/02/09 para conferência e início das atividades laboratoriais.
Conscientes que somos, de que materiais e instrumentos odontológicos estão sujeitos à variação de preço, resolvemos
divulgar com antecedência a listagem do material. Maiores detalhes consultar www.endo-e.com no link lista de material.
Cumpre salientar que a lista representa o MÍNIMO NECESSÁRIO para que o aluno possa realizar as atividades
laboratoriais e clínicas do curso de Endodontia, sendo que boa parte deles constitui material permanente que
acompanhará o aluno durante todo o curso de Odontologia, bem como por vários anos de sua vida profissional.
Alguns itens aqui constantes, podem ter sido solicitados por outras disciplinas, não sendo necessário adquiri-los em
duplicidade, desde que sejam exatamente os especificados.
O material e instrumental é individual, não sendo permitido seu uso partilhado mesmo que em horários distintos.
A utilização de listas anteriores ou alterações da presente não autorizada pelo Professor Responsável eximem a
Disciplina de Endodontia de toda e qualquer responsabilidade legal.
A. Instrumental e Material Básico
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Duas bandejas de aço inoxidável (20 x 30 cm): para material de isolamento absoluto e obturação
Duas bandejas clínicas com dimensões aproximadas de 22 x 17 x 1,5 (FAVA – MF 291): jogos clínicos
Duas seringas tipo carpule para anestesia (SS White / Duflex)
40 agulhas curtas descartáveis Septoject XL - Septodont, estéreis para anestesia
40 agulhas longas descartáveis Septoject XL - Septodont, estéreis para anestesia e introdução de MIC (Calen)
Duas pinças clínicas com guia e parte ativa estriada (SS White / Duflex)
Dois exploradores no 5 (SS White / Duflex)
Dois exploradores no 5 modificados com a ponta reta
Dois espelhos planos no 5 com cabo (front surface = anti-reflexo)
Quatro escariadores duplos 2- no 17L e 2- no 18L (SS White / Duflex) (ref.: 11.223)
Duas espátulas dupla para inserção de silicato no 1 (SS White / Duflex)
Duas espátulas dupla para inserção de guta-percha no 2 (SS White / Duflex)
Duas espátulas Intrafill (SS White / Duflex)
Uma placa de vidro despolida de 5 mm no mínimo
Oito colgaduras unitárias (grampos) para filme radiográfico
Uma colgadura “CAL” para 10 filmes radiográficos
Uma caixa de filme periapical simples
Um pacote de sugadores de saliva descartáveis
Uma caixa de babador dental impermeável descartável, tamanho 33x48 cm, marca de preferência Vital
Protection®, qualquer cor, com 2 camadas de papel e 1 camada de plástico (deve também ser usado como
campo para as bancadas)
Uma lupa de aumento, de armação plástica
Uma caixa com seis lâminas de barbear tipo “gillete”
Uma caixa endodôntica Fava® modelo UnG - (16184PFI ) Estojo 12/08/07cm, Alumínio
Um File Cleaner com refil Odontobras®, Clean Stand marca Dentsply-Maillefer®, Ângelus® ou similar
Uma bisnaga de cola “Super-bonder 5gr”
Cinco frascos plásticos tipo coletor universal: Um c/ roletes de algodão cortados em 3 partes com povidine, p/
embrocamento do campo operatório; um c/ roletes de algodão; um c/ limitadores e hipoclorito de sódio; um c/
fixador p/ fixar radiografias por no mínimo 10` e um c/ água p/ a radiografia permanecer no mínimo 10`. Adquirir
em farmácias
Um jogo de suporte porta filme tipo HAN SHIN
Um porta resíduo e um porta algodão metálicos
Dois potes Dappen
20 cartelas plásticas, para 6 radiografias
Uma cartela plástica, para 14 radiografias
Caneta de alta rotação rosca universal e conjunto de micromotor e contra ângulo (2 furos)
01 frasco de 500ml de fixador para radiografias
Um estojo de inox 18x08x05 cm (Fava – Código: 100): instrumental clínico
Um estojo de inox 18x08x03 cm (Fava – Código: 111): uma p/ instrumental de obturação
Um spray de gás refrigerante - Endo Frost ou Endo Ice (não aceitamos outros)
Uma lamparina a álcool e um isqueiro
Um mandril para disco (contra-ângulo) e 06 discos carborundum

B. Brocas
•

•

Para baixa rotação
o duas brocas GATES GLIDDEN no 2 de 32 mm (faz parte do KIT UnG)
o brocas de LARGO nos 1 (uma), 2 (duas) e 3 (uma) de 32 mm (faz parte do KIT UnG)
o brocas esféricas de pescoço longo (28 mm) nos 2 e 3 de aço (uma de cada)
o broqueiro separado de alumínio para 15 brocas CA – 32mm (Fava Ref.: MF170A)
Para alta rotação (Kit de Endodontia – UnG, KG Sorensen com broqueiro, ref.:811817)
o três diamantadas nos 1011, 1013 e 1015 (uma de cada)
o uma diamantadas tronco cônica-invertida no 1033
o uma broca diamantada no 1111 (forma de chama)
o duas brocas diamantada no 1016 HL
o duas diamantadas nos 3083 e 3195
o carbide esférica no 2 (uma), 3 e 4 (duas de cada)
o duas brocas carbides esféricas de pescoço longo nos 2 FG HL (uma) e 4 FG HL (uma)
o ou broqueiro separado de alumínio para 15 brocas AR (Fava Ref.: MF156A)
C. Material e Instrumental para Isolamento Absoluto
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Um kit isolamento UnG SS White / Duflex :
o uma pinça porta grampos serrilhada (ref. 06670)
o um perfurador Ivory (ref. 06011)
o Grampos nos 0, 2, 2A, 12A, 13A, 14, 14A, W8A, 201, 206, 209, 211, 212R, 212L, 212M
Dois arcos de Ostby plástico dobravél (não aceita-se outro tipo de arco)
Uma caixa de lençol de borracha 6 x 6 (SS White / Duflex, Higyenic ou Madeitex)
Um rolo de fio dental
Seis tiras de lixa de aço diamantadas
Duas taças de borracha e duas escovas de Robson (contra-ângulo) para polimento
Pasta profilática Pert-X (SS White / Duflex) ou similar
Um jogo de PERIODONTIA (solicitado pela Disciplina de Periodontia) c/ Bisturis de Orban e Kirkland
Um frasco 100ml de Clorhexidina 2% FGM (embrocamento do campo operatório – isolamento absoluto)
Uma tesoura reta pequena
Uma caixa metálica para grampos dimensões aproximadas 12x09x03 (Fava – Referência: 133PFI)
Uma caneta hidrográfica de ponta fina
D. Material e Instrumental para o Preparo Químico Cirúrgico (Irrigação e aspiração)

Kit Ultradent Endodontics Products, Inc. – Representação: Endo Vita (11) 9997-0123 c/ Alex, e-mail:
endovita@endovita.com.br site: www.endovita.com.br
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4 seringas plásticas de 5 cc com êmbolo de silicone autoclaváveis
10 pontas p/ irrigação Endo Eze (30 GA) c/ 1 ½ cana lateral autoclaváveis
4 pontas White Mac autoclaváveis (conexão no intermediário p/ aspiração)
2 pontas Capillary Tip (0.14) autoclaváveis (p/ aspiração)
2 pontas Capillary Tip (0.19) autoclaváveis (p/ aspiração)
2 Luer Vacuum intermediários plásticos autoclaváveis p/ aspiração
Embalagem p/ autoclave c/ aproximadamente 6x15cm, adquirir na Dental
E. Medicamentos
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Uma bisnaga (25 gr) Gel de Endo-PTC Leve (Farmácia Fórmula & Ação)
Um frasco de 1 litro de solução de Hipoclorito de sódio a 1% (Dental, Biodinâmica ou Farmácia Fórmula & Ação)
Um frasco de EDTA-T 17% - 500 ml (Farmácia Fórmula & Ação)
Um vidro de Citodur, Coltosol, Cimpat, Tempore, ou Cavit
F. Medicação Intra-Canal

•
•
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Uma caixa de Calen puro SS Withe / Duflex
NDP (Farmácia Fórmula & Ação) contendo 5 tubetes de 1,0 ml (02 tubetes p/ aluno)
PRP (Farmácia Fórmula & Ação) contendo 5 tubetes de 1,0 ml (02 tubetes p/ aluno)
G. Instrumental e Material de Biossegurança
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Uma caixa de luvas de procedimentos (100 unidades)
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30 pares de luvas plásticas descartáveis não estéreis transparentes Injecta tel: (11)7491236 / 7491229
50 gorros descartáveis (cor branca)
30 aventais descartáveis ou TNT de cor branca com manga longa
30 copos plásticos pequenos descartáveis (de café)
Um frasco de Periogard 250 ml (Colgate)
Uma “corrente com jacaré” para apreensão do “babador descartável”
Duas réguas plásticas milimetrada de 10 cm –TRIDENT (encontrada em casas mat. técnico p/ arquitetura, não
aceita-se outra)
1 rolo de filme de PVC (tipo Magipac)
Papel toalha para secar instrumental
Duas escovas para unhas
30 máscaras cirúrgicas (cor branca)
30 pontas descartáveis para seringa tríplice (Dabi Atlante) ou 01 pacote de canudos plásticos
Três óculos de proteção UVEX (cristal)
Detergente ou sabão neutro para lavar material e esponja tipo Scoth-Brite
Duas almotolias para colocação de álcool e detergente
Um frasco de 500ml de detergente enzimático para eliminação de resíduos orgânicos de instrumentais (Riozyme
II, Enzimox ou Similar)
1 Cuba para imersão Cristófoli ou Recipiente plástico tipo Tupperware para acondicionamento de instrumental e
materiais plásticos utilizados em pacientes conjuntamente com detergente enzimático desincrustante (tam. 24 x
14 x 6 cm aproximadamente)
Uma escova de aço para limpeza de brocas
Um par de luvas de borracha grossa (para lavagem do instrumental, encontrada em supermercados)
Sabonete líquido antibacteriano protex
Um rolo de fita crepe
50 saquinhos plásticos 20 x 5 cm (gelinho chup-chup)
H. Material para Montagem de Articulador

•
•
•
•

Um manequim para Endodontia modelo DENT-ART (11 5621-9532 / 5621-1175) – (maior quantidade barateia o custo)
Um conjunto pó/liquído (grande) de resina autopolimerizável (serve 2 alunos)
28 Dentes naturais (deverão ser obtidos em bancos de dentes de instituições com registro em acordo às normas
legais vigentes). Os dentes deverão estar montados (posicionados) e NÃO fixados no manequim a fim de serem
conferidos pelo Prof. Assistente, aprovando-os ou não. Consultar o link montagem manequim www.endo-e.com
Para os alunos que tiverem dificuldades em adquirir os 28 dentes naturais para montagem no manequim,
poderão utilizar dentes artificiais radiopacos (28). Contato como o Representante: Fábrica de Sorrisos, A/C Dra.
Juceleia de L. Montezel, (11) 4655-2009, (11) 9656-2473cel, fabricadesorrisos@apcd.org.br
28 Dentes naturais íntegros ou restaurados (não tratados endodonticamente)
Arcada superior completa
Arcada inferior completa
02 ICS - 11 / 21
02 ICI – 31 / 41
02 ILS - 12 / 22
02 ILI – 32 / 42
02 CS – 13 / 23
02 CI – 33 / 43
04 PMS – 14 / 24 / 15 / 25
04 PMI – 34 / 44 / 35 / 45
04 MS – 16 / 26 / 17 / 27
04 MI – 36 / 46 / 37 / 47

•

04 dentes artificiais transparentes, ICS, 1º.PMS, 1º. MS e 1º. MI para cirurgia de acesso na mão (início do
treinamento), previamente ao manequim. Contato como o Representante: Fábrica de Sorrisos, A/C Dra. Juceleia
de L. Montezel, (11) 4655-2009, (11) 9656-2473cel, fabricadesorrisos@apcd.org.br
I. Instrumental e Material Endodôntico
1 Kit UnG de Instrumentos endodônticos manuais, marcas
sugeridas:
Tipo

Calibre

Limas Tipo K
Limas Tipo K
Limas Tipo K
Limas Tipo K
Limas Tipo K
Limas Tipo K Flexíveis
Limas Tipo Hedströen

#08
#10
#15
#15 a #40
#45 a #80
#15 a #40
#15 a #40

•
•
•
21 mm
1 cx
2 cx
1 cx
2 cx
1 cx
2 cx
1 cx

Dentsply-Maillefer®
Mani®
SybronEndo®
Comprimento
25 mm
30 mm
1 cx
1 cx
2 cx
1 cx
2 cx
1 cx

1 cx
1 cx

1 Kit de Instrumentos endodônticos rotatórios, marcas sugeridas:
ProTaper Universal 21mm

•

Dentsply-Maillefer®

NRT Brasil 21mm

•

Mani®

K3 21mm

•

SybronEndo®

•

Duas réguas metálicas calibradora milimetrada (perfurada c/ diâmetros 25 ao 140) – Preferência DentsplyMaillefer ou Prisma (faz parte do KIT UnG)
• Um envelope de stops / limitadores de silicone c/ 100 unidades – (faz parte do KIT UnG)
• Cones de guta percha estandardizados nos 15 a 40 e nos 45 a 80 (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar)
• Uma caixa de cones de guta percha secundários MF, F, FM ou RS / BS (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou
similar)
• Uma caixa de cones de guta percha secundários XF, FF ou R7 / R8 (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou
similar)
• 01 caixas de cones de papel absorvente Cell Packs (1ª. e 2ª. Série) embalados e esterilizados (Roeko, DentsplyMaillefer, Tanari ou similar)
• 01 Jogo (15-40 ou A, B, C e D) de espaçadores digitais NiTi de preferência ou aço inox de 25mm
• Dois kits endodônticos UnG (SS White / Duflex) de calcadores modelo PAIVA, nos 1, 2, 3 e 4
• Duas pinças endodônticas tipo PERRY
• Uma tesoura para cones tipo MT 125 (parte ativa serrilhada)
• Duas pinças hemostática curva tipo “mosquito”
• Uma pasta de plástico com divisórias plásticas para arquivamento dos casos clínicos
• Dois blocos com canal simulado reto - A/C Dr. Francisco Esteves, contato abaixo:
• Dois blocos com canal simulado curvo - A/C Dr. Francisco Esteves, contato abaixo:
Dr. Francisco Esteves (11)5589-5837 consultório / (11)8351-8006 cel. / e-mail: rossoniesteves@apcd.org.br
Guarulhos, 02 de dezembro de 2008
___________________________________
Disciplina de Endodontia
Prof. Responsável Érico de Mello Lemos

RECEBIDO EM: ______/_______/_______
___________________________________
(NOME DO ALUNO - Representante)
___________________________________
(ASSINATURA)

