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RESUMO – O Banco de Dentes Humanos (BDH) da UEPG é um órgão vinculado ao Departamento 
de Odontologia, cuja finalidade é suprir as necessidades de dentes humanos extraídos para os 
treinamentos pré-clínicos dos alunos de graduação, para as pesquisas e para o ensino (como 
utilização e elaboração de material didático). Atualmente, os BDHs são órgãos essenciais nas 
faculdades de Odontologia do Brasil, pois somente através de sua estrutura é possível atender, ao 
mesmo tempo, a Lei de Transplantes Brasileira, o Código Penal Brasileiro e às diretrizes e normas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Sendo assim, o objetivo geral do projeto é promover 
a participação de acadêmicos junto ao BDH da UEPG e possibilitar aos extensionistas a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e competências úteis específicas como resultado de sua rotina de 
funcionamento. Pela metodologia proposta, o programa visa promover capacitações aos acadêmicos 
como etapa do seu processo educativo. Através deste projeto é conquistado a importante 
participação acadêmica para o desenvolvimento dos trabalhos dentro do BDH da UEPG e os 
participantes passam a assumir o papel de colaboradores da instituição. No período de maio a 
dezembro de 2012, este projeto foi responsável pelo atendimento de 193 alunos de graduação, 66 
participantes em 14 projetos de pesquisas (acadêmicos, pós-graduandos e professores) e 2 
professores de graduação. Para tanto foram distribuídos 1809 dentes aos acadêmicos e 568 dentes 
aos pesquisadores. Neste mesmo período 3878 dentes foram recebidos pelo BDH. O BDH da UEPG 
tem alcançado número suficiente de dentes em estoque para atender às necessidades pedagógicas e 
de pesquisa, no entanto, isso demanda mão de obra que se responsabilize pela coleta, limpeza, 
seleção, armazenamento, distribuição e documentação de dentes humanos extraídos, sendo a 
participação acadêmica essencial nesse processo. 
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