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Introdução: O elemento dentário e seus tecidos de sustentação são compostos por um 

sistema complexo formado por tecidos mineralizados, conjuntivos e ricamente inervados, sua 

perda precoce é um dano irreparável que impõe alterações e impactos biopsicossociais1. A 

partir da promulgação da Lei Nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, e através dos esforços da 

equipe que coordenava o Banco de Dentes Humanos (BDH) da faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, os dentes foram reconhecidos como órgãos, sendo assim a 

utilização sem procedência comprovada é considerada crime, com penas previstas que variam 

de três a oito anos de reclusão e multa, para quem remover post-mordem, órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano de pessoa não indentificada2 além de infração ética prevista no Art. 

37 do Código de ética odontológico3. No ano de 2001, houve um estudo para verificar o 

estágio da organização dos BDHs nas instituições brasileiras de ensino superior em 

Odontologia, 113 instituições foram contatadas, 36 (31,9%) responderam e destas apenas 

nove (25%) declararam ter um BDH4. Após 8 anos, outro estudo foi realizado e foram 

contatadas 187 instituições de ensino superior, 57 (30%) responderam e 37 destas (64,91%) 

declararam possuir um BDH4. O número de instituições que declararam possuir um BDH 

aumentou de 25% para 64,91% nos oito anos que distanciam os dois estudos4. No estudo de 

2009 mostrou que há BDHs em todas as regiões brasileiras, enquanto em 2001, não foram 

identificados BDHs nas regiões Norte e Centro-Oeste4. A deficiência em promover a 

sensibilização dos indivíduos sobre o elemento dentário, como órgão e estimular discussões 

sobre o tema relativas a questões da Bioética e da Biossegurança também contribuem para 

baixa conscientização dos estudantes sobre a prática4. Objetivos: Discutir os aspectos 

bioéticos da utilização de dentes humanos por estudantes de graduação e profissionais de 

odontologia e buscar na literatura aspectos legais, práticos, técnicos e científicos para a 

discussão. Métodos: O estudo foi realizado através de revisão de literatura de artigos 

vinculados ao tema de uso de dentes humanos na Odontologia, com os descritores “bioética”, 

“dente humano”, “odontologia”, nas bases de dados Scielo e BVS. Os artigos que fugiam ao 

tema foram excluídos. Resultados e Discussão: Nos artigos analisados que avaliam o 

conhecimento de acadêmicos e profissionais de odontologia sobre o tema foi possível 

observar que a maioria dos entrevistados considera o dente um órgão, tem conhecimento do 

BDH, é a favor da existência do banco, doaria e coletaria dentes para o mesmo, mas nunca o 

fez, bem como, uma grande porcentagem dos participantes, nos estudos avaliados, não 

conheciam um BDH, apesar disso, quase a totalidade dos profissionais e acadêmicos 

relataram ter usado dentes humanos em atividades de laboratório, citando várias formas de 

obtenção dos órgãos, além do BDH5. Também foi perceptível a falta de conhecimento sobre o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o termo de doação de órgãos pelos 

acadêmicos e cirurgiões-dentistas, ambos documentos que o doador deve assinar5. Ainda 

segundo alguns artigos, é grande o quantitativo de profissionais e acadêmicos de odontologia 

que afirmaram não conhecer as normas de biossegurança para armazenamento e manuseio de 

dentes humanos, apesar de conhecerem os riscos de contaminação cruzada5. A implantação 

de BDH é uma necessidade das faculdades de odontologia, a partir do pressuposto de que ele 
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visa qualificar o processo ensino-aprendizagem e pesquisa em odontologia ao promover 

segurança e legalidade no uso de dentes humanos5, levando em consideração que o banco faz 

a coleta, o gerenciamento biológico, o armazenamento ou descarte adequado dos 

dentes11.Um fator relevante e que afeta diretamente a utilização dos BDH, tanto para doação, 

quanto para empréstimo de dentes é a falta de conhecimento dos profissionais e acadêmicos 

sobre a existência de um BDH5, bem como os ainda poucos existentes, o que leva a uma 

busca por meios alternativos para obtenção de dentes, o que pode ser resultado também de um 

déficit na discussão dos aspectos éticos da utilização de dentes humanos no ensino e pesquisa 

odontológica. Segundo Leite et al. em uma pesquisa sobre o conhecimento de docentes, 

discentes e leigos sobre a utilização de dentes extraídos e BDH, 78% dos acadêmicos revelou 

usar equipamento de proteção individual ao manipular os dentes, uma taxa ainda menor, 54%, 

disse ter realizado a desinfecção do referido dente e apenas 26% dos estudantes realizou a 

esterilização do dente antes de utilizá-lo. Conclusão/Considerações Finais: O conhecimento 

e o acesso aos BDH por parte dos dentistas, estudantes de odontologia e leigos ainda são 

poucos, demonstrando a necessidade de campanhas de divulgação acerca do tema. A 

implementação de bancos em faculdades de odontologia é fundamental para o processo 

ensino-aprendizagem de questões éticas, legais e de padrões da biossegurança para 

manipulação dos órgãos pelos acadêmicos e professores vinculados as instituições de ensino. 
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