EDITORIAL

“O Relato Clínico como um importante instrumento
estruturante da construção do conhecimento científico”
É na clínica odontológica que ocorre a exposição cotidiana dos conceitos teóricos-científicos
com a prática clínica. A clínica odontológica apresenta-se, portanto, como um ambiente plural, que
permite o encontro das ciências básicas com as ciências aplicadas em relação ao sistema
estomatognático e ao ser humano em si. O resultado desse encontro é a valorização do espaço clínico
como espaço científico. A clínica configura-se como um importante cenário de estímulo ao
conhecimento, no qual a todo instante conceitos/teorias/técnicas são postas em prática e submetidas à
constantes testes. Nesse cenário confrontam-se a teoria e a prática, as hipóteses e as respostas, num
duelo construtivo e propositivo pela busca de novos conceitos/teorias/técnicas; tudo isso provocado
pela imprevisibilidade e pelo acaso, que só o por em prática de um procedimento clínico em si pode
promover.
Na Odontologia como ciência aplicada, a interface teoria-prática, conhecimento-procedimento
clínico, é condição essencial na construção do conhecimento específico da área. O planejamento e a
execução de um procedimento clínico em Odontologia apresentam um caráter complexo para a
produção do conhecimento, uma vez que envolve aspectos teóricos, técnicos, clínicos e sociais.
Essa construção do conhecimento científico a partir da clínica como referência, demanda uma
visão integrada de forte relação com as áreas básicas, inter e multidisciplinares. Ao constituir-se como
origem e destino de formulações teóricas e técnicas, a clínica se configura como condição fundamental
na constituição do objeto de conhecimento da Odontologia, delimitando seu espaço científico. O
Relato Clínico consiste numa produção científica descritiva de observação direta e minuciosa,
geralmente elaborada previamente à intervenção, com objetivo de compreensão e planejamento do
procedimento clínico em si. Contudo, após a realização da intervenção, as evidências observadas tanto
no trans quanto no pós-operatório podem trazer contribuições importantes para a discussão do
desempenho da técnica, dos materiais e equipamentos utilizados e do entendimento da resposta do
organismo, ou seja, do prognóstico. Assim, o Relato Clínico apresenta-se como um importante
instrumento estruturante da construção do conhecimento científico, destacando-se pelo seu potencial
de integração das ciências básicas com as ciências aplicadas em Odontologia.
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