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RESUMO
O objetivo deste estudo é a descrição da evolução histórica da Odontologia, destacando as
diversas etapas processuais desenvolvias a fim de chegar à consolidação da Odontologia como
profissão regulamentada e a estrutura profissional hoje conhecida, assim como uma reflexão
crítica a respeito das características deste exercício profissional e seu embasamento
tecnológico, conceitual e social. Trabalho desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, a
partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos. Os resultados obtidos
com essa análise mostraram que recentemente novas tecnologias foram incorporadas à prática
da Odontologia – CadCam, scanners, tomografias de alta precisão, prototipagem, radiografias
digitais, são alguns exemplos. Há novas técnicas e procedimentos realizados por cirurgiõesdentistas: toxina butolínica, agregados plaquetários, lentes de contato, bichectomia. Em
contrapartida, o Brasil, ainda tem mais da metade de sua população sem acesso regular ao
tratamento odontológico e 11% da população adulta sem nenhum dente. Onde conclui-se que
sob um prisma ético há um descaminho no sistema odontológico brasileiro, que questiona que
apesar da grande evolução técnico-científico da odontologia no Brasil, seus alcances sociais são
mínimos, o que cientificamente questiona sua prática. Como em qualquer outra profissão há
problemas e desafios a serem enfrentados e vencidos, e que perpassam pela formação
profissional, descrita pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Odontologia: Profissional
capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em
princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu
meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.”
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