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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA E O 
BANCO DE DENTES HUMANOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 

GROSSA  

Thais R. Kummer Ferraz (professora supervisora; thaisreginakummer@hotmail.com)1 

Mariane Aparecida Sanson Wayar (professora supervisora; sanson.mari@gmail.com)2 

Luiz Ricardo Marafigo Zander (pós-graduando; luiz_zander@hotmail.com) 3 

Stella Kossatz (professora coordenadora; stellakp@gmail.com)4 

 

Resumo: Os dentes humanos são considerados órgãos e devem ser tratados, valorizados e ter sua origem 
conhecida. A utilização de dentes humanos é rotineira na formação profissional. O Banco de Dentes Humano 
(BDH) permite que os dentes sejam utilizados tanto dentro de preceitos éticos quanto ao uso seguro de material 
biológico, coibindo o comércio ilegal. A doação do elemento dentário é fator fundamental para que haja eficácia 
e continuidade do BDH. A arrecadação desses elementos dentários depende da colaboração de docentes, 
discentes, cirurgiões dentistas e comunidade em geral. O projeto já recebeu a anuência da Secretaria Municipal 
de Educação de Ponta Grossa para promover ações educativas nas escolas municipais acerca da importância da 
doação de dentes decíduos e permanentes, visando aumentar a captação desses elementos ao BDH. Essas ações 
visam promover a conscientização dos alunos, professores e núcleo familiar na visão dos dentes como órgãos e 
sua relação com a saúde geral. No caso dos dentes decíduos, a importância da doação não reside apenas em obter 
dentes disponíveis para ensaios laboratoriais e pesquisas, mas também num papel social, o de conscientizar as 
crianças a respeito da doação de órgãos, ajudando assim a formar uma população mais preparada para no futuro. 

Palavras-chave:  Odontologia, Doações, Ética, Dente , Educação em saúde. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

Projeto: Integração entre as Escolas Municipais de Ponta Grossa e o Banco de Dentes da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 1ª Edição. 
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Os Alunos (infantil V e ensino fundamental 1º-5ºano) das Escolas Municipais do 

Município de Ponta Grossa/PR, bem como, comunidade acadêmica do Curso de Odontologia 

(acadêmicos de graduação, alunos da pós-graduação e professores do Curso de Odontologia). 

População em geral que recebe atendimento odontológico na clínica infantil e nas clínicas de 

prática de saúde-bucal da UEPG e todas as pessoas da comunidade externa que queiram doar 

seus dentes extraídos ou esfoliados ao Banco de Dentes Humanos da UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

  O Município de Ponta Grossa/PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O Banco de Dentes Humanos da UEPG (BDH-UEPG) apresenta sua sede física no 

campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Avenida Dr. Carlos Cavalcanti, 

4748, CEP 84030-900, bloco M, sala 11. Endereço eletrônico: www2.uepg.br/dentes. 

JUSTIFICATIVA 

O dente é um órgão do corpo humano e, como tal, está submetido à Lei 9.434/97 (Lei 

de Transplantes). Os Bancos de Dentes Humanos (BDHs) são órgãos essenciais e obrigatórios 

nas Instituições de Ensino Superior que tenham curso de Odontologia presente. Dessa forma, 

permite que acadêmicos, professores e pesquisadores possam executar suas atividades de 

forma ética e lícita (FREITAS et al 2010, GOMES et al 2013). A doação de elementos 

dentários, seja ele permanente ou decíduo (dente de leite) é a única forma de manter o BDH 

ativo e capaz de suprir a demanda crescente na utilização dos dentes para treinamentos 

laboratoriais e pesquisa. Aproximar o BDH da comunidade é fundamental para um trabalho 

de conscientização e informação acerca da importância da doação. O público infantil é muito 

receptivo, interessado e capaz de disseminar as informações no núcleo familiar. Sendo assim, 

o projeto visa aproximar o BDH desse público, visto que são potenciais doadores devido a 

fase de troca de dentes(esfoliação fisiológica), transição entre dentadura mista e permanente. 

Culturalmente, a fase de troca dentária, mais especificamente, a perda do dente decíduo, é 

rodeada de tradições como “jogar o dente no telhado” ou “jogar para a fada” ou “trocar por 

moeda”. A necessidade de voltar à atenção nessa população é conscientizar que o dente é um 

órgão e como exemplo de outros, também pode ser doado. Independente do estado e do 
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tempo, o dente decíduo pode ser muito útil no BDH e acreditamos que a doação não tira o 

encanto dessa fase, além de contribuir para o desenvolvimento de crianças conscientes por 

essa causa (IMPARATO 1998). O contato no ambiente escolar irá contribuir para disseminar 

bons hábitos de saúde entre alunos e professores e a abordagem nas clínicas infantis da UEPG 

trará maior proximidade do BDH aos pacientes e seus responsáveis. 

OBJETIVOS 

Promover campanha de conscientização sobre a importância da doação de dentes 

(decíduos ou permanentes) ao BDH-UEPG. Estimular a participação ativa de discentes junto 

ao BDH, possibilitando aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades nas 

atividades lúdicas e de divulgação, especialmente com público infantil das escolas municipais 

de Ponta Grossa/PR e também nas clínicas odontológicas com atendimento do público infantil 

e seus responsáveis legais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

METODOLOGIA 

O projeto propõe atividades lúdicas e educativas junto aos alunos das escolas 

municipais da cidade de Ponta Grossa/PR objetivando conscientizar, divulgar e informar 

sobre o destino correto do lixo biológico. A troca dentária é etapa fisiológica do crescimento 

infantil, entretanto, poucos têm conhecimento sobre a função e existência do BDH. A doação 

do elemento dentário, seja ele decíduo ou permanente, esfoliado ou extraído é uma alternativa 

consciente, segura e lícita. 

As escolas selecionadas receberão uma visita informativa e de divulgação do 

BDH/UEPG. Essa visita será composta por atividades educativas (palestra, folder) e 

lúdicas(histórias, desenhos) junto aos alunos, professores e funcionários, visando informar e 

despertar o espírito doador e participativo. O objetivo é que os alunos levem as informações 

adquiridas ao núcleo familiar, abrangendo um maior número de pessoas e os representantes 

legais diretamente. Na sequencia, serão deixados frascos adequados e identificados na escola, 

bem como termos de doação e essas escolas farão parte de um cronograma de visitas para 

arrecadação, a fim de aproximar o BDH dos potenciais doadores. 

 

RESULTADOS 
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A doação de dentes é primordial para o desempenho das funções do BDH-UEPG. 

Atualmente as captações de dentes provem dos serviços odontológicos públicos e privados da 

região, bem como das clínicas odontológicas da UEPG, realizado por alunos e pesquisadores, 

que buscam suprir suas necessidades. O descarte inadequado de dentes constitui uma fonte de 

poluição biológica (SPONCHIADO JÚNIOR et al., 2012), além de ser prática ilegal, tendo 

em vista que o elemento dentário representa um órgão, e como tal enquadra-se na  lei 9.434, 

de 4 de fevereiro de 1997, conhecida como lei de Transplantes no Brasil (BRASIL, 1997). 

Dentre as instituições públicas de ensino superior da região, apenas a UEPG conta com a 

infraestrutura de um BDH para doação de dentes extraídos. A arrecadação de dentes 

permanentes extraídos é superior a de dentes esfoliados decíduos. A divulgação do BDH-

UEPG junto a comunidade, visa aproximar e informar  melhor as pessoas da possibilidade de 

doação dos elementos dentários. A fim de ampliar essa divulgação do BDH-UEPG e captação 

de dentes humanos esfoliados ou extraídos, foi apresentada e aceita proposta junto a 

Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa. O projeto será realizado a partir de 

fevereiro de 2021 (previsto retorno das atividades da UEPG) visto que estão suspensas as 

atividades acadêmicas da UEPG e as aulas das Escolas Municipais devido à situação de 

pandemia de COVID-19. Durante o período de não funcionamento presencial da UEPG e 

escolas municipais, os professores e alunos envolvidos no projeto estão envolvidos na 

produção das atividades, folders e e-book para divulgação do BDH. Logo que sejam 

retomadas as aulas nas escolas municipais será feito o planejamento das atividades, 

divulgação e recebimento de doações, provavelmente contemplando uma escola a cada três 

meses. 

A fase da troca dentária, culturalmente, é rodeada de tradições. A divulgação do 

descarte correto do elemento dentário junto ao ambiente escolar será capaz de disseminar 

bons hábitos, estimula a importância da doação e conscientiza o público a ver o dente como 

um órgão. A doação não tira o encanto dessa fase, mas contribui para desenvolver crianças 

mais conscientes nessa causa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações educativas visam aproximar e informar o público infantil, professores, funcionários 

e núcleo familiar  do papel do BDH-UEPG, incentivando a doação consciente dos elementos 
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dentários esfoliados ou extraídos. As doações permitirão a continuidade do BDH e visam 

suprir a demanda para ensino e pesquisa, além de despertar a consciência sobre a doação de 

órgãos. 
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