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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 070 / 2021

Regulamenta o uso de dentes humanos nas atividades acadêmicas de ensino do Curso de Bacharelado em Odontologia da UEFS.

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE), no uso de
suas atribuições, acolhendo indicações do Colegiado de Odontologia.

Considerando que:

A utilização de dentes humanos em atividades acadêmicas sem comprovada origem, pode incidir em infração ética, conforme o/a:

Lei nº 9434 de 4 de fevereiro de 1997- Lei dos Transplantes e Tratamento- que “Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano”, além disto,
“proíbe o comércio para quem remover post mortem, órgãos, tecidos e partes do corpo humano de pessoas não identificadas” e prevê, no art. 15º, pena de três a oito
anos de reclusão e multa de 200 a 360 dias-multa.

Código Penal Brasileiro, no art. 15, proíbe “a compra ou venda de qualquer órgão, tecido ou parte do corpo humano”, [...] “considerada crime e pode resulta em
pagamento de multa e pena de 3 a 8 anos de prisão”.

Código de Ética Odontológico de 2012, capítulo XIII art. 35, proíbe a “participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos”, e no
Cap. XIV sobre a doação, transplante e do banco de órgãos, tecidos e biomateriais.

Lei ordinária nº 10.211, de 23 de março de 2001, no art. 4º que define como forma de manifesto à doação o Consentimento Informado; assim, "a retirada de tecidos,
órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes e/ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade,
obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da
morte"

RESOLVE:

Regulamentar a utilização de dentes humanos para as atividades de ensino do Curso de Bacharelado em Odontologia da UEFS em atendimento aos aspectos
constantes na Legislação, considerando a existência de um Banco de Dentes Humanos na Universidade Estadual de Feira de Santana

Artigo 1º – O presente regulamento tem por finalidade normatizar a utilização de dentes humanos durante as atividades práticas laboratoriais de ensino do curso de
Bacharel em Odontologia pela UEFS.

Artigo 2º – O Banco de Dentes Humanos (BDH) é um setor sem fins lucrativos, vinculada a uma faculdade, universidade ou outra instituição. Dentre os seus
propósitos está o de suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos para o ensino no treinamento laboratorial pré-clínico dos alunos.

Parágrafo Único - Cabe ao BDH zelar pela biossegurança, eliminando a infecção cruzada que existe no manuseio indiscriminado de dentes extraídos, o cadastro e o
arquivamento das fichas dos doadores ou beneficiários.

Artigo 3° - Para o empréstimo com fins de ensino na graduação, o docente responsável pela atividade deverá encaminhar ao BDH uma solicitação de empréstimo
assinada com antecedência minima de 15 dias úteis para sua utilização.

Paragrafo 1° - Na solicitação deverá contar o quantitativo, classificação dos dentes, especificando quantos serão destinado para cada discente.

Paragrafo 2º- Caso o docente indique acadêmicos para retirada dos dentes, estes deverão se dirigir a coordenação do BDH, para registro.

Artigo 4º- Os dentes utilizados na graduação, emprestados pelo BDH, devem ser devolvidos ao término das atividades propostas, pelo docente que efetuou o
empréstimo, independente do grau de destruição ou desgaste que apresentarem após utilização, para descarte adequado,conforme regimento do BDH.

Artigo 5º - As atividades de Pesquisa e Extensão, por envolverem outros setores externos ao Colegiado de Odontologia, serão normatizadas conforme a Legislação
específica.

Artigo 6º- Os casos omissos nesta Resolução serão apreciados pelo colegiado do curso de Odontologia ouvido o BDH- UEFS.

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitoria, 05 de julho de 2021.

 

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE
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Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 06/07/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00032425526 e o código CRC 84B34410.

Referência: Processo nº 071.3327.2021.0007978-16 SEI nº 00032425526

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

