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RESUMO 

A Anatomia Dental integra o conteúdo programático da Disciplina Anatomia Odontológica II que 

é oferecida aos alunos do terceiro período do curso de Odontologia da UFPB. Trata-se de um 

aprendizado pautado no estudo prático da morfologia dental onde a fonte do material didático 

consiste no estudo da morfologia dental em macro-modelos de dentes artificiais de cera e 

resina. Entretanto, para aprimorar o aprendizado e consolidar os conhecimentos teórico-

práticos adquiridos é necessário a utilização de dentes naturais permanentes. Nesse sentido, o 

presente trabalho objetivou selecionar, identificar, quantificar e catalogar os elementos 

dentários permanentes doados à disciplina, visando formar um banco de dentes a ser 

disponibilizado para estudo. Trata-se de um estudo documental, exploratório e quantitativo. A 

coleta dos dados foi realizada no laboratório de Anatomia, sala Nº 413 do Departamento de 

Morfologia da UFPB. Os dentes foram obtidos através de doações de docentes e discentes do 

curso de Odontologia, oriundos de exodontias por cárie ou tratamento ortodôntico. Os dentes 

foram separados por grupo dental em incisivos, caninos, pré-molares e molares de acordo com 

a localização na arcada superior e inferior e com o estado de conservação da coroa e da raiz. 

Após a análise morfológica os dentes foram identificados e classificados através da notação 

dental. Após a catalogação os dentes foram fotografados com uma câmera digital. Como 

resultado verificou-se que o banco de dentes da disciplina apresenta um total de 50 dentes, 

sendo: Incisivo Central [Superior: 05 E. (21); Inferior: 02 E. (31)]; Incisivo Lateral [Superior: 02 

D. (12) e 01 E. (22)]; Canino [Superior: 01 D. (13) e 01 E. (23); Inferior: 01 D. (43) e 01 E. (33)]; 

Primeiro Pré-Molar [Superior:  04 D. (14) e 02 E. (24); Inferior: 09 D. (44) e 09 E. (34)]; Segundo 

Pré-Molar [Superior: 01 D.(15); Inferior: 02 D. (45) e 01 E. (35)]; Primeiro Molar [Inferior: [02 D. 

(46) e 01 E. (36)]; Segundo Molar [Superior: 01 D. (17) e 01 E. (27); Inferior: [02 E. (37)]; 

Terceiro Molar [Superior: 01 E. (28)]. Os achados do presente estudo propiciaram a elaboração 

de um banco de dentes que contribuirá no aprimoramento da qualidade do ensino da disciplina. 

Deste modo, a participação do monitor na preparação de material didático ressalta o papel da 

monitoria com ferramenta pedagógica relevante. 
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