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Introdução: Em 2004 foi criado o Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia de Araraquara UNESP. Objetivos: atender a legislação vigente e disciplinar o uso de dentes humanos com finalidade:
didática – para suprir as necessidades pedagógicas de alunos e professores, inerentes à utilização de
dentes humanos no ensino teórico-laboratorial pré-clínico; de pesquisa - emprestando ou doando os dentes
disponíveis para graduandos, pós-graduandos e pesquisadores em geral para possibilitar o
desenvolvimento de pesquisas científicas; e clínico-terapêutica - quando o dente poderá ser utilizado como
restauração biológica, para colagem de fragmentos e outros fins. Grande importância é dada quanto à
procedência dos dentes utilizados para pesquisas, visto que os Comitês de Ética em Pesquisa exigem que
os dentes humanos utilizados sejam provenientes de fontes legais. Frente as dificuldades enfrentadas pelos
pesquisadores na obtenção de tais fontes, a criação de um Banco de Dentes foi muito útil na justificativa
quanto à procedência dos dentes humanos utilizados para pesquisa. Ainda, as revistas especializadas e os
Congressos Científicos de excelência, exigem que as pesquisas originais tenham sido submetidas e
aprovadas por Comitês de Ética. Métodos: a partir do ano de 2007, o Banco de Dentes da Faculdade de
Odontologia de Araraquara foi cadastrado como Projeto de Extensão, junto a Pró-Reitoria de Extensão,
onde conseguimos até o momento, 3 bolsistas. Neste ano de 2011 estamos trabalhando com uma bolsista.
De qualquer forma, a PROEX sempre aprovou nosso Projeto de Extensão, quanto ao mérito. Desde sua
criação, o Banco de Dentes ficou instalado junto à disciplina de Anatomia, no subsolo do laboratório
didático. A partir de 2009, os coordenadores do referido Banco de Dentes fizeram gestões junto a
administração da Faculdade de Odontologia de Araraquara para conseguir um espaço adequado para
montar o Banco o que foi conseguido em janeiro deste ano e totalmente equipado em julho deste ano.
Resultados: no ano de 2008 o Banco doou 543 dentes para pesquisas, no ano de 2009, 912 dentes, em
2010, 697 dentes, gerando 23 pesquisas em 2010 e em 2011, até o presente momento, doou 1484 dentes,
gerando 16 pesquisa. A partir deste ano de 2011, em suas novas instalações, o Banco de Dentes terá
oportunidade de melhor atender a toda a comunidade da Faculdade de Odontologia da Araraquara assim
como de outras Instituições que necessitem de dentes para finalidades de pesquisa, ensino ou terapêutico,
como também, poderemos nos empenhar mais em campanha de captação de dentes não só na Faculdade
de Odontologia de Araraquara, mas também em Postos de Saúde e Clínicas Particulares, auxiliando na
informação da importância de doação de dentes, a um órgão oficial e cadastrado.
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