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FACULDADE UNAMA – BOA VISTA/RR 
CURSO: ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA: ENDODONTIA LABORATORIAL 
 

LISTA DE MATERIAIS DA DISCIPLINA DE ENDODONTIA LABORATORIAL – 2023.1 
 

Paramentação e Biossegurança no Laboratório 

Máscaras descartáveis , Luvas de látex descartáveis para procedimentos, Óculos de Proteção  

Pijama cirúrgico bordado na cor Grená 

Campo plástico branco para bancada (35 x 55 cm) ou pode ser o mesmo utilizado nos outros laboratórios 

01 Face Shield 

Máscara descartável 

Gorro descartável 

Luvas de procedimento 

Sobre luvas 

01 Rolo de PVC 

Material Permanente 

caneta de alta rotação  

Micromotor e contra-ângulo  

02 Clip Labial para localizador apical (OPCIONAL) 

Agulha de aspiração – Capillary Tips com 20 unid. (roxo e verde) 

01 CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO (OPCIONAL) (Preferência pela marca MKLIfe) 
01 LOCALIZADOR FORAMINAL (OPCIONAL) 

Manequim para o Laboratório 

Atenção os manequins de Dentistica e Periodontia não servem, pois não há espaço para a realização das radiografias 
que deverão ser realizadas durante o tratamento endodôntico. Não será aceito o manequim de Dentística 

01 - Manequim para Endodontia – modelo PRONEW ou similar (para Endodontia) 
 

• Dentes naturais (não tratados endodonticamente) E/OU artificiais (ver opção abaixo)  

• Providenciar a montagem dos dentes no manequim para o primeiro dia de aula LABORATORIAL. (Seguir orientações 
dos professores)  
IMPORTANTE: Trazer os dentes já no inicio das aulas para que haja tempo de pedir os dentes artificiais no caso do 
aluno não conseguir todos os dentes naturais (extraídos). Serão cobrados na ENDO 1 que o aluno tenha 
OBRIGATORIAMENTE 8 DENTES.  
 
1ª OPÇÃO: Trazer TODOS OS 08 Dentes naturais, hígidos, restaurados ou cariados (não muito destruídos)  

• 8 DENTES UNIRRADICULARES OU BI-RADICULARES (incisivos, caninos e pré-molares superiores ou inferiores) 
 

OU 
 
2ª OPÇÃO: Para aqueles alunos que tiverem dificuldades em adquirir TODOS os dentes naturais para montagem do 
manequim, poderão utilizar dentes artificiais, no MÁXIMO 04 DENTES ARTIFICIAIS (os outros 04 dentes 
obrigatoriamente deverão ser naturais)  
 
O aluno deverá providenciar pelo menos 04 dentes (INCISIVOS OU CANINOS) naturais e 04 dentes ARTIFICIAIS.  
 
Para adquirir os dentes artificiais temos duas possibilidades:  

1) Adquirir os dentes artificiais pelo site (marca IM do Brasil) Pedir os dentes Permanentes artificiais 
radiopacos individualizados ou pedir a hemi arcada superior e inferior ( o lado da arcada não importa!)  

Site da IM do Brasil : http://www.imdobrasil.com.br/ 
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IMPORTANTE 01: O aluno deverá trabalhar em dentes hígidos também, então a sugestão é ter metade dos dentes 
hígido e a outra metade em dentes artificiais. O melhor é ter todos os dentes naturais.  
IMPORTAMTE 02: NÃO comprar os dentes artificiais da Marca dentart, pois são de baixa qualidade!!  
 
Importantíssimo: Os professores não se responsabilizarão por outras marcas de dentes artificiais, nas quais o alunos 
poderão ter dificuldades para desenvolver o trabalho laboratorial, prejudicando sua avaliação final. 

 

Instrumental Clínico Auxiliar 

01 Estojo ou Caixa inox PERFURADA para instrumental (20x10x5)- para os instrumentais clínicos FAVA ou 
similar 

01 Sonda explorada nº. 47 

01 Sonda explorada nº. 5 

01 Tesoura pequena de ponta reta fina 

01 Pinça clínica com guia e parte ativa estriada (SS White / Duflex ou similar) 

01 Conjunto de sondas Hein 

01 espátula de inserção no . 1 

02 cubas pequenas de inox 

01 tamborel 

01 lâminas de bisturi no . 15 

01 Cabo de bisturi 

Material de Consumo (Raio-x)  – para o arquivamento das radiografias que serão entregues no final das atividades 
práticas 

03 colgaduras para revelação de radiografias 

01 Caixa de Cera lâmina nº. 7 Rosa 

02 Frascos plásticos tipo coletor universal (para o laboratório)- comprar na farmácia 

01 Fixador (500ml) - para o processamento das radiografias 

01 Revelador (500ml) - para o processamento das radiografias 

05 Cartelas radiográficas de plástico ou de papel com 6 divisórias- para o arquivamento do tratamento 
endodôntico 

01 Caixa de Filme radiográfico 

01 Pasta de plástico com divisórias plásticas para arquivamento dos trabalhos laboratoriais/ 
etiquetada(Aluno) 

01 Caneta Marcador Retroprojetor Pilot- tinta permanente para marcar as cartelas radiográficas (Comprar na papelaria) 

MATERIAL PARA ABERTURA CORONÁRIA (BROCAS) 

01 KIT Endodontia Unama – Americac Burrs 

01 Broca endo-z 

01 Gates- Glidden: 2, 3, 4, 5, 6 de 32 mm (1 de cada) 

01 Estojo Endo Inox 8 Divisões 12x5x2cm FAMI ou Fava- para colocar as brocas de endo 

01 Brocas de Largo nº 2 

Material para Irrigação dos canais radiculares 

02 Seringas plásticas de 5 cc com êmbolo de silicone autoclaváveis (Ultradent) 

02 Agulhas p/ irrigação – (Endo Eze Amarela Ultradent) 

02 Agulhas hipodérmicas de 20x 5,5mm 

02 Seringas descartáveis de 5ml 

01 Blister Ponta Easy Clean Blister Easy ( Comprar 01 blister com 6 unidades) ou se você preferir comprar a caixa 
toda, poderá dividir com seus colegas 

Material para Isolamento Absoluto 

01 pinça porta grampo tipo Palmer 

01 perfurador de lençol de borracha Ainsworth 

01 arco de Östby dobrável autoclavável 
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01 caixa de lençol de borracha (Madeitex) 

01 Grampos para isolamento com asa (1 de cada): 200, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,212 

01 top dam 

01 Fio dental 

01 Fotopolimerizador (OPCIONAL)  

MATERIAL PARA INSTRUMENTAÇÃO MANUAL 

01 Envelope com limitadores de silicone (stop) 

01 Caixa para Endo PERFURADA para 72 limas (20X10X5)- Para a organização das limas FAVA OU similar Obs: 
ou pode ser a caixa de inox com 48 furos 

01 Régua metálica calibradora milimetrada (perfurada c/ diâmetros 25 ao 140) – Preferência: Angelus ou 
Prisma ou similar 

01 Régua Milimetrada (simples) 

Importante KIT de LIMAS Instrumentos endodônticos manuais, marcas sugeridas: Dentsply-Maillefer®;  
Observação importante - O aluno poderá adquirir o KIT já com todos os itens, ou optar por comprar cada 
item separadamente.  
A marca de lima Injecta não é recomendada por deformar muito.  

Tipo Calibre 
Comprimento 

21mm 25mm 31mm 

Lima Tipo K #08  1cx  

Lima Tipo K #10  1cx  

Lima Tipo K #15  1cx  

Lima Tipo K #15 a #40 1cx 1cx 1cx 

Lima Tipo K #45 a #80  1cx 1cx 

Lima Tipo Hedstroem #15 a #40  1cx  

Lima Tipo Hedstroem #45 a #80  1cx  

Broca Lentulo - Sortida 
Nº 1-4 - CA 

1 CX de 21mm (preferência) OU de 
25mm 

Apenas 1 cx - Sortida Nº 1-4 - CA 

1 caixa de limas de niquel titânio manual da Prodesing M (Marca Easy): para dentes posteriores  
1 caixa de limas de niquel titânio manual da Prodesing M (Marca Easy): para dentes anteriores (35/01 e 
35/05)  
 
Adquirir estas limas no site: http://www.easy.odo.br/ ou nas Dentais 

 

MATERIAL PARA OBTURAÇÃO 

01 Jogo (15-40 ou A, B, C e D) de espaçadores digitais de aço inox de 25mm - (este item vem no Kit de limas) 

01 cimento endofill ou sealer 26 

01 placa de vidro 

01 placa de Petri 

01 Frasco de EDTA trissódico (20ml) 

01 Frasco de Hipoclorito de Sódio (1%- solução de Milton) 

01 Pote Dappen de silicone 

01 Condensador MacSpadden Nº 55 (21 ou 25mm) – 1 unidade 

01 Condensador MacSpadden Nº 60 (21mm ou 25 mm) – 1 unidade 

Condensador de Lucas nº 1 (MARCA ODUS DE DEUS OU EASY OU MILLENNIUM ) 
Calcador de paiva 1-2 
Calcador de paiva 3-4 
Condesadores Marca EASY (OPCIONAL, caso compre os calcadores de Paiva acima não precisa comprar esse kit) 
cureta longa pulpo 17-18 
espátula intrafill 

01 Caixa de Cones de guta percha estandardizados 1º série 15 a 40 
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01 Caixa de Cones de guta percha estandardizados 2º série 45 a 80 

01 Caixa de cones de guta-percha R7 e R8 cones auxiliares 

01 Caixa de cone de guta-percha MEDIUM, E.L. (odous de deus) 

01 Caixa de cone de guta-percha FINE, E.L. (odous de deus) 

01 Caixa de cones de papel absorvente 15 a 40 

01 Caixa de cones de papel absorvente 45 a 80 

01 Lamparina a álcool 

01 Isqueiro ou caixa de fósforo pequena 

Material para selamento 

01 Obturador temporário 

01 caixa de ionômero de vidro 

01 Pacote de gaze 

01 Pacote de rolete de algodão 

01 recipiente plástico tipo Tupperware para guardar os materiais de consumo (opcional) 
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