HOJE É DIA D...
OUT 2021

EDIÇÃO Nº 25

25 de outubro
DIA NACIONAL DO
DENTISTA

O Dia Nacional do Dentista é comemorado no dia 25 de
outubro no Brasil, pois neste dia, em 1884, foi assinado
o Decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de
graduação de Odontologia no Brasil - no Rio de Janeiro
e na Bahia. Uma portaria do Conselho Federal de
Odontologia tornou a data oficial para a comemoração
do Dia do Dentista Brasileiro.
Nesta data também é comemorado o Dia Nacional da
Saúde Bucal, estabelecido pela Lei nº 10.465/2002. O
Dia Mundial do Dentista também é celebrado em
outubro, mas no dia 3, em função da criação, em 1840,
do primeiro curso de formação Odontológica, na
Baltimore College of Dental Surgery, nos Estados
Unidos.

Um consultório dentário em 1880, nos Estados Unidos - expomagazine

Durante o Brasil Colônia, a profissão era exercida no Brasil por
barbeiros, sangradores e cirurgiões, fiscalizados por um cirurgião-mor.
Eles necessitavam de uma carta de confirmação da profissão, que era
dada "aos barbeiros e sangradores", em geral escravos com habilidade
para tal função. Em 1631, a lei previa uma multa a todos que "tirassem
dentes" sem licença.
Nosso mais famoso “dentista” foi Joaquim José da Silva Xavier, o
“Tiradentes”, cuja biografia já abordamos no dia 21 de abril, na Edição
nº 9 do Hoje é Dia D. Tiradentes é o Patrono da Odontologia Brasileira.

Alferes JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER
"O TIRADENTES"
wikipedia creative commons

15 curiosidades sobre Tiradentes que
você não aprendeu na escola

Em 1728, na França, Piérre Fauchard, o Pai da Odontologia Moderna,
revolucionou a profissão ao estabelecer novos conceitos, criar novas
técnicas e aparelhos.
Nessa época, no Brasil, começava a exploração do ouro nas Minas
Gerais, atividade que atraiu um grande número de pessoas para o local.
Por isso, a Corte portuguesa nomeou José S. C. Galhardo o primeiro
cirurgião-mor, ato que acabou regulamentando essa atividade
profissional.

Instrumentos dentários utilizados no século XIX – wikipedia creative commons

A primeira carta para dentista foi dada em 1824 a Gregório Raphael da
Silva. Em 1828, foi extinto o cargo de cirurgião-mor, passando a
fiscalização e concessão das cartas às Câmaras Municipais e à Justiça
Ordinária. O ensino da Odontologia no País foi instituído em 1880, por
Vicente Cândido Sabóia, o Visconde de Sabóia, diretor da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Porém, só em 1884 o curso foi
desvinculado da Medicina.

Pintura retrata o procedimento anestésico no século XIX - seguros dentales

O Código de Ética Odontológica foi
estabelecido pela Resolução nº 118/2012,
do Conselho Federal de Odontologia.
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O Brasil é o país com mais profissionais dentistas no mundo.
Desde 2010, em apenas 8 anos, o número de dentistas ativos no Brasil
cresceu 42,27% passando de 219.575 para 312.403 profissionais,
segundo dados oficiais de 2018 do CFO - Conselho Federal de
Odontologia. Considerando a população brasileira de 208.494.900 (IBGE
- 2018), temos a proporção 667 habitantes/dentista. Em outras
palavras, são 1.495 dentistas por 1 milhão de habitantes, enquanto,
de acordo com dados de 2015 do site Statista, essa proporção para
Alemanha, Japão, França, Estados Unidos, Reino Unido e China é de 780,
750, 680, 610, 430 e 105 dentistas / 1 milhão de habitantes,
respectivamente.
Mas apesar da grande quantidade de
dentistas, o Brasil ainda encontra
dificuldades para dar acesso à saúde
bucal aos brasileiros, estimando-se
que cerca de 20% da população
brasileira não vai ao dentista com
regularidade. E o que é ainda mais
preocupante é que uma parcela da
população nunca foi a um dentista em
toda a sua vida.

Entre as principais causas para essa deficiência, segundo pesquisa do
CFO feita em 2014, estão:
Falta de dinheiro (20% dos entrevistados);
Difícil acesso (46% das pessoas ouvidas);
1/3 dos entrevistados não conclui tratamento público por problemas
de agendamento de consulta;
68% não sabem sequer que têm direito ao atendimento público de
saúde bucal

Dor de dente - minhasaude.com

Importante lembrar também que as políticas públicas em relação à
saúde bucal estão sendo ampliadas, mas ainda são frágeis. Em 2020
apenas 30,7% dos serviços odontológicos prestados à população são
provenientes da iniciativa pública.

A ortodontia
Além dos cuidados clínicos dispensados aos dentes para evitar cáries e
infecções gengivais, outra especialidade muito importante e que
registrou forte desenvolvimento ao longo dos séculos foi a ortodontia.

“Ortodontia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, a
supervisão e a orientação do desenvolvimento do aparelho
mastigatório e a correção das estruturas dento-faciais, incluindo as
condições que requeiram movimentação dentária, bem como
harmonização da face no complexo maxilo-mandibular”.
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

A história da ortodontia remonta a Grécia antiga, quando foi descrita a
movimentação dos dentes através da pressão constante de uma
espátula de madeira. A primeira descrição de um aparelho dentário nos
remete à França do século XVIII quando Pierre Fouchard em 1728
descreveu o "Bandelete". O aparelho era constituído de uma tira de
couro duro contra a qual os dentes eram amarrados e pressionados
para que mudassem de posição.

O tratamento ortodôntico antes dos aparelhos
intrabucais - odontologiaparatodos

No ano de 1841, Schange desenvolveu bandas de metal que eram
aparafusadas aos dentes individualmente. Elas permitiam maior firmeza
da fixação dos aparelhos dentários utilizados, e juntamente com o
advento dos elásticos de borracha por Tucker (1846), iniciou-se o uso de
correções dentárias utilizando a maxila como suporte para
movimentação de dentes da mandíbula e vice-versa. Este tipo de
mecânica foi desenvolvida pelo Dr. Case e Dr. Baker sendo uma
ancoragem intermaxilar, popularizada posteriormente como ancoragem
de Baker.

Aparelho rudimentar do século XIX - pinterest

Ainda em 1949, Dwinelle apresenta o parafuso de regulagem, que
permitia a expansão de dentes atuando uns apoiados nos outros.
Em meados do século XIX surge a figura de Kingsley que desenvolveu
vários aparelhos para movimentações dentárias e em especial o uso de
forças extra-orais para o fechamento de espaços após extrações
dentárias, descrito em 1861. Este personagem teve fundamental
importância pois foi o principal mentor e inspirador do idealizador do
aparelho ortodôntico tal qual conhecemos hoje.
Neste mesmo ano, surgiram os fios flexíveis idealizados por Coffin, que
por sua vez baseou-se na maleabilidade de cordas de piano para criálos.

Uma revolução se deu em 1870
quando Schange apresenta para
a comunidade odontológica o
cimento dental. Isso permitia
uma melhor fixação das bandas
e menores riscos de acúmulo de
alimento na interface dentes
bandas. Apenas dois anos
depois A.H. Fuller descreve uma
fina lâmina de platina folheada a
ouro para envolver os dentes
dando início ao fim das bandas
aparafusadas que passariam a
ceder espaço cada vez maior as
cimentadas.
O modelo de aparelho do Dr. Angle
odontologiaparatodos

Entretanto até então todos os aparelhos ortodônticos utilizados eram
confeccionados de acordo com as concepções individuais de cada
profissional e os tratamentos guiados de forma empírica. A ortodontia
possuía “peças” para trabalhar mas não uma padronização que
possibilitaria uma real comparação de resultados e o início do que se
poderia chamar ciência ortodôntica.

Dr. Edward Angle, o precursor
moderno dos aparelhos ortodônticos
- odontologiaparatodos

Os primeiros passos nesta direção foram dados pelo Dr. Edward Angle
em 1887 quando descreveu um tubo de metal soldado a uma banda, o
que possibilitaria o giro de dentes. Dr. Angle desenvolve então o Arco de
Cinta (Ribbon Arch) em 1915. A grande facilidade era a ativação do arco e
surge pela primeira ver o termo “bracket” (braquete em português).
Entretanto mesmo esse aparelho apresentava limitações quanto a
qualidade de finalização dos casos.

Anúncio da escola de ortodontia do Dr. Angle - wikipedia creative commons

Somente em 1929, com a publicação do artigo “The latest and the Best”,
na revista Dental Cosmos, um grande passo foi dado - agora a
ortodontia tinha o aparelho ideal que viria a ser a base de toda uma
filosofia de tratamento e abria as portas para a ortodontia ser elevada a
uma especialidade e uma ciência a ser estudada.

Enquanto isso, na
Sala da Memória…
Mandado de Segurança nº 284, o advogado Homero Baptista de
representa o ilustre Professor e Dentista curitibano Guido Straube em

Em 1936, pelo
Barros

ação contra a Faculdade de Medicina do Paraná, então dirigida pelo eminente
médico

Victor Ferreira do Amaral.

O

médico

fora

um

dos

fundadores

da

Universidade Federal do Paraná, em 19 de dezembro de 1912, juntamente com

Dr.

Nilo Cairo da Silva, tendo sido seu primeiro reitor.
Dr. Homero requeria que fosse assegurada a irredutibilidade dos vencimentos do seu
cliente, Dr. Straube, bem como a livre regência da cadeira de Clínica Odontológica
da Faculdade de Medicina do Paraná. Narrou o impetrante que Dr. Guido Straube
era

professor

Medicina

do

catedrático
Paraná

e

que

efetivo

de

recebeu

Clínica

um

ofício

Odontológica
do

Sr.

da

Diretor

da

Faculdade

de

Faculdade

de

Medicina, convidando-o a optar por uma das cadeiras (“disciplinas”) de Clínica
Odontológica. O convite foi feito em virtude da liberação da Congregação da
Faculdade de Medicina, a qual deferiu um requerimento de um Livre-Docente, que
pedia sua nomeação para reger uma das referidas cadeiras ou a abertura de
concurso, a exemplo do que se fazia em outras Faculdades.

O

Professor

Straube

-

e

Ernani

Dentista
C.

Guido

Straube

-

Private Archive of Straube's family wikipedia creative commons
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O dentista
dentista da
da Justiça
Justiça

Federal
Federal do
do Paraná!
Paraná!

O servidor Allan Berno Carvalho é Analista Judiciário/Apoio
Especializado/Odontologia do quadro da Justiça Federal do Paraná desde 3 de
agosto de 1999. Além de dentista, é também o Supervisor da Seção de Saúde
da Instituição.
Graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Paraná em 1999, é
especializado em Odontologia do Trabalho e mestre em Odontologia (também
pela UFPR).
Quanto ao dia-a-dia da profissão na JFPR (sem considerar a excepcionalidade
da pandemia), o Dr. Allan conta que sua preocupação é sempre promover a
saúde bucal dos magistrados e servidores. Em sua avaliação, a JF disponibiliza
a infraestrutura e os materiais necessários para a prestação de um serviço
odontológico de excelência. “Além disso, conhecer bem os pacientes, após
tantos anos, facilita para que o momento da consulta odontológica transcorra
da maneira mais agradável possível, considerando que ainda hoje muitos têm
medo de dentista!”, afirma.

“Sou apaixonado pela minha
profissão
pois
entendo
a
importância da saúde bucal na
promoção da saúde geral e como
pode trazer benefícios às condições
de vida do paciente, além de
(literalmente) promover um belo
sorriso! Poder trabalhar nesta área
é estimulante e desafiador, pois
envolve muita ciência, habilidade
de cirurgião e senso estético. Mas o
que importa mesmo é que o contato
direto com os pacientes sempre me
traz enriquecimento como ser
humano!”
Dr. Allan Berno Carvalho
Dentista da JFPR - acervo pessoal
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1 – Os dentes são duros, brancos e cheios de
cálcio, mas não são considerados ossos. Os
dentes são feitos de cálcio, fósforo e outros
minerais. A diferença é que os ossos também
contém bastante colágeno.
2 – Os dentes são a parte mais dura do corpo humano.
3 – O ato de ranger os dentes quando se está nervoso ou até mesmo quando se
está dormindo se chama bruxismo e causa um desgaste na dentição. Esse
distúrbio atinge por volta de 15% da população (mulheres, na maioria) e tem a
ver com o stress e agitação do dia a dia.
4 – Os dentes são tecidos calcificados, chamados de dentina, e cobertos com
esmalte (a parte mais externa e brilhante do dente).
5 – A escova de dentes mais antiga de que se tem notícia foi encontrada numa
tumba egípcia de 3 mil anos a.C. Era um pequeno ramo com ponta desfiada até
chegar às fibras, que eram esfregadas contra os dentes. Atribui-se, porém, ao
empresário inglês William Addis a confecção da primeira escova de dentes, em
1780, usando ossos de vacas e pelos de javali.

Uma escova de dente rudimentar wikipedia creative commons

Quando os barbeiros eram também dentistas
expo magazine

6 – Em 1363, na França, Guy de Chauliac
introduziu pela primeira vez o termo
“dentista”. Além disso, é dele um tratado
sobre a cirurgia, intitulado Chirurgia
Magna. Guy de Chauliac foi o primeiro a
utilizar a ligadura intermaxilar em
fraturas e recomendava que os
“dentistas” fossem os profissionais para
remover os dentes.
7 - Em 1578, na Inglaterra, a Rainha
Elizabeth I relatava estar com os “dentes
pretos”. Naquela época, o açúcar era
uma verdadeira iguaria, por isso, muitas
pessoas passaram a consumir o
produto como um sinal de nobreza.
Apesar da constante dor de dente a
rainha recusava tratamentos. Para
incentivá-la a se tratar, o bispo John
Aylmer passou por uma cirurgia para
remoção de um dente próprio, para,
assim, mostrar à rainha que a operação
era menos dolorosa do que ela temia.
Portanto, o tratamento para cárie e dor
de dente se resumia a realizar extrações
dentárias. Naquela época as extrações
eram realizadas sem anestesia, em local
público (exceto para os nobres, claro) e
feita por barbeiros.
8 – Restos de um suposto fio dental
foram encontrados entre os dentes de
humanos pré-históricos. O inventor do
fio dental foi o dentista de Nova Orleans,
Levi Spear Parmly (1790 – 1859), em
1815. Ele começou a recomendar aos
seus pacientes que utilizassem seu
próprio fio dental, feito de seda.

Portrait du médecin Guy de Chauliac wikipedia creative commons

A Rainha Elizabeth I, que tinha medo de
dentista - wikipedia creative commons

9 – O maior dente humano do mundo, de acordo com a edição de 2011 do
Guiness Book é de um incisivo que media 5,2 cm e era de um brasileiro! O dente
foi extraído por um dentista em Ilicínea, Minas Gerais, em agosto de 2009.

A dor, na tela de Caravaggio - wikipedia creative commons

10 – O norte-americano Charles Forster, depois de morar no Brasil (em
Pernambuco) entre as décadas de 1840 e 1850, encantou-se com a beleza da
dentição das mulheres brasileiras, que usavam palitos de salgueiro para remover
restos de comida dos dentes. Voltando aos EUA, contratou um inventor de
máquinas para que criassem um equipamento de produção de lascas de
madeiras. Surge, então, o palito de dente.
11 – Antigamente, os dentistas
usavam dentes humanos, comprados
dos pobres, ou faziam as dentaduras
de prata ou de ágata. As primeiras
dentaduras de porcelana foram feitas
por volta de 1770, por Alexis
Duchâteau, um farmacêutico que
morava próximo a Paris. A descoberta
foi aprimorada nos Estados Unidos
por Claudius Ash, no século XIX.

As primeiras dentaduras de porcelana- pinterest

12 - na China, achados antropológicos
indicam que os chineses acreditavam
que a cárie era causada por um “verme
dental”. Portanto, para combater esse
mal, a população realizava tratamentos
a base de rituais mágico-religiosos.

Dentadura - odontodicas

Propagandas antigas de pasta de dente – osegredo
Cadeira de dentista de 1920
odontologia para todos

13 - No século 16, a pasta de dente adotada na Inglaterra era
feita a base de substâncias como pó de tijolo, porcelana ou
conchas de moluscos triturados.

Para
Para saber
saber mais:
mais:

Como fazíamos sem dentista? Tratar os dentes já foi um show de
horrores!
A História da escova de dentes
Qual a origem do creme dental?
Em São Paulo pode-se visitar o Instituto Museu de Odontologia de São
Paulo Dr. Elias Rosenthal, cujo acervo contém 30.258 itens, sendo 5.152
peças em exposição, 5.074 livros, 5.401 revistas, 1.169 DVS, 1.745 VHS e
11.717 documentos, detalhando a evolução da Odontologia e a criação dos
cursos no mundo, há 167 anos.

JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL

