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LISTA DE MATERIAIS DA DISCIPLINA DE CLINICA INTEGRADA INFANTIL I e II – 6º e 7º períodos  

 

I. MATERIAL DE APOIO: 
 01 fotografia 3X4 atual. 
 
II. UNIFORME OBRIGATÓRIO E MATERIAL DE USO DIÁRIO: 
 Jaleco da Suprema 
 02 óculos de proteção (01 aluno e 01 paciente (pequeno)) 
 Gorro descartável (1cx ou quantidade suficiente para todas as clínicas para o aluno e 
para o paciente quando necessário) 
 Luva descartável para procedimentos clínicos 
 Babador ou avental plástico infantil com bolso  
 Máscara descartável tripla (pode ser colorida ou personalizada) 
 Campos para bancada 60X90  
 Ponta de seringa tríplice descartável (uma caixa) ou canudinho cortado 
 Rolo de plástico PVC para proteção de superfícies (Rolopack) 
  Saquinho de chup-chup 
 Espelho de mão para motivação do paciente infantil (dimensão média de 15x15 cm)  
 Par de luvas de borracha grossas, para lavar materiais 
 Detergente líquido para lavar materiais 
 Escova para limpeza de materiais 
 Caneta esferográfica azul e vermelha 
 Lapiseira ou lápis e apontador 
 Borracha 
 
III. MATERIAIS/INSTRUMETAIS CLÍNICOS: 
 Caneta de alta-rotação  
 Micromotor com peça-reta e contra-ângulo 
 02 Jogos de abridores de boca em borracha tipo Abritec, pequeno e grande – um de 
cada tamanho 
 01 Bandeja inox média 
 02 Espelhos bucais (um infantil) Golgran; 
 02 Pinças clínicas Golgran; 
 02 Sonda exploradora Esfera Millennium cabo 8mm (Cód: 142-22) 
 01 Escavador duplo n.5 infantil Millennium corte especial cabo 8mm (Cód: 73-144) 
 01 Escavador duplo 11-12 infantil Millennium corte especial cabo 8mm (Cód: 73-145) 
 01 Cureta longa infantil 35-36 Millennium corte especial cabo 8mm (Cód: 70-82) 
 01 Espátula 3055 Millennium (96-104) 
 01 Espátula 3061 flexível Millennium (96-108) 
 01 Kit de posicionador de RX odontopediátrico; 
 06 Colgaduras para revelar radiografias 
 2 Taças de borracha 
 Seringa Carpule 
 



IV. MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: 
 Lençol de borracha 
 Arco de Young ou Otsby, plástico ou metálico, infantil 
 Alicate Ainsworth para perfurar dique 
 Grampo para dique de borracha (KSK, Ivory ou SSWhite) número: 0, 00, W8A, 26,  27, 
201, 208, 209, 212 
 Pinça porta-grampos  
 
V. BROCAS 
 Escavador (colher de dentina) n. 5, 11 ½, 17 e 20 
 Broqueiro esterilizável 
 Brocas esférias de aço novas (baixa velocidade) - no 2, 4 e 6 e 8 (2 de cada) 
 Pontas diamantadas: 1012, 1014, 1016, 1045, 1191F, 1302, 1332, 1342, 2200, 2137F, 
2200, 3118, 3138F 
 Pontas diamantadas de acabamento: 1111F, 2135F, 1190F, 1190FF, 1135FF 
 Brocas multilaminadas para resina composta (7104F, 9714FF) 
 Broca Endo Z: 1 
 Kit acabamento e polimento de resina composta  
 Caixa de discos Sof Lex (ou similar) para polimento de compósitos, em granulações 
diversas 
 Mandril adaptador de broca de alta para baixa rotação 
 Mandril para contra-ângulo e peça-de-mão 
 
VI. MATERIAIS PARA RESINA COMPOSTA 
 Espátula para resina composta (antiaderente, Duflex ou similar) 
 Pincel de pêlo de camelo ou martha n. 2, de boa qualidade, por ex: marca Tigre 
 
VII. MATERIAIS PARA ENDODONTIA  
 Caixas metálicas pequenas, para esterilização em autoclave, de bolinhas de algodão e 
de limas endodônticas  
 01 Régua milimetrada para Endodontia  
 Caixas de limas tipo Kerr – 1a e 2a séries – uma de cada 
 01 Sugador metálico para Endodontia  
 
VIII. MATERIAIS PARA CIRURGIA 
 01 Jogo de alavancas infantis de cabo de alumínio grosso, pontas Seldin, reta (ref. 2) e 
curvas (ref. 1L e 1R)  
 Fórceps infantis Golgran: n. 1 (inc. sup. dir. e esq.), 44 (inc. inf.dir. e esq.), 18D 
(mol.sup. dir. e esq.) e 27 (mol. inf. dir. e esq.) 
 01 Sindesmótomo n. 1 (ref.12170) 
 01 Espátula Beale n.7  
 01 Porta-agulha Mathieu pequeno  
 01 Cabo de bisturi   
 
IX. MATERIAIS PARA ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA 
 Alicate 139; 
 Alicate removedor de banda; 
 Fio 0.9mm (rolo ou vareta); 
 Alicate de corte de fio grosso; 
 Calcador de banda (ponta quadrada OU triangular OU redonda); 
 Calcador de banda tipo alavanca; 
 Caneta para marcar fio (tipo de retroprojetor); 
 01 Jogo de moldeiras de plástico (tamanhos: 2, 3, 4 e 5); 
 Material para manipular alginato e gesso. 
 01 Super bonder 



 
X. OUTROS INSTRUMENTOS DE USO DIVERSO 
 Aplicador duplo de hidróxido de cálcio, reto ou angulado 
 Espátula metálica dupla n. 24 
 Cureta de Gracey 5-6  
 Sonda milimetrada  
 Placa de vidro 
 Pote Dappen de plástico 
 Pote Dappen de vidro 
 Aplicador RIVA (SDI) 

 


