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Attendendo á orientação que deve presidir aos trabalhos destinados á «Revista
dos Cursos», era intuito nosso reproduzir,
nestas columnas) tal qual o fizemos nos
dous numeros anteriores, mais uma interessante observação sobr~ a acção curativa da iontetherapia electrica) no tratamento de fistulas mucosas, de origem den·
taria, e urna sede) não pequena, de casos
de cura de pyorrhéa-alveolar incipiente
pela vaccinotherapia autogena. Entretanto,
pprque os assumptosa que taes observaçàes se referem h~jam sido objecto de aulas successivas e pormenorisadas, valemonos do ensejo para offerecer ao conspícuo
odontologo brasileiro, professor Augusto
Coelho e Souza) as homenagens a que tem
di.reito pelo muito que lhe deve a odontologia nacional. Sobre ser credor da admiração de seus pares e do alevantado respeito de seus alumnos, pela exuberancia
do seu talento, pela opulencia dos seus conhecimentos scientificos e pelas suas brilhantes e invejaveis qualidades de professor e de technico, Coelho e Souza, com a

publicação, que acaba de fazer, da sua
«Encyclopedia Odontologica», ascendeu á
posição altamente honrosa de expoente maximo da odontologia brasileira.
A leitura attenta dos tres volumes já
publicados - Anatomia, histologia, physiologia, pathologia geral e hygiene - Patho:.
logia dentada e therapeutica applicada Prothese dentada - desperta para logo os
mais vivos sentimentos de sympathia e de
assombro, porque, si é de grandeza e de
magnificencia a impressão que nos causa
a transcendencia dos assumptos que o trabalho encerra, a belleza da sna factura
graphica e a elegancia da sua encadernação, não é sem espanto que o vemos florescer, entre nós, os brasileiros, tão pouco
habituados que estavamos a fazer e a avaliar sacrifícios por emprehendimentos de
tão alta significação.Coelho e Souza lutou, portanto, contra
a influencia do meio e teve, além disso,
entorpecendo-lhe o labor fecundo, innumeraveis difficuldades matedaes, accrescidas

---75--de um cortejo immenso de desillusões e de
desgostos.
Lutou, mas venceu! A prova inilludivel
do seu triumpho tem-na elle no acolhimento affectuoso e franco que o seu tratado
encontrou no seio dos dentistas brasileiros
e dos estudantes de odontologia. E a victoria foi completa e definitiva, por isso
que dominou, si não extinguiu, o nosso
veso antigo de tolerarmos o que não presta, desde que nos venha do extrangeiro,
renegando o que é bom, o que é util, o
que é valioso, pela simples razão de ser
nosso, de ser escripto no nosso idioma, de
ter, emfim, caracteristicos da nossa nacionalidade.
'I:

* *
E' necessario accentuar que, si o tratado
odontologico de Coelho e S~luza não constitúe um trabalho original - o que, aliás,
seria absurdo exigir-se, em se tratando de
luna obra scientifica que abrang'e conhecimentos multiplos e complexos - não se
lhe encontra, todavia, o defeito de ser apenas a reproducção litteral do que os autol'es europeus e norte-americanos têm publicado. Muito ao contrario disso, o professor brasileiro desenvolve os diversos capitulos do seu notavel trabalho scientifico
com um profundo espirito de analyse, descendo até a meticulosidades que seriam dispensaveis si o autor não tivesse em mira,
principalmente, facilitar o estudo aos academicos de odontologia. Além disso, sobte
innumeros assumptos relativos, especialmente, á pathologia e á prothese dentarias, apparece sempre, criteriosa e fundamentada, a sua opinião pessoal, acompanhada de argumentos circumstanciados e
irrespondiveis, que se estribam na verdade
dos factos,
Coelho e Souza tem ainda a qualidade
de se expressar numa linguagem elegante
e sobria, que illustra e que encanta, pelo

apuro da phrase e pela clareza da exposição.
'I:
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Dos tres volumes da «Encyclopedia Üdontologica», já expostos á venda, os dous ultimos, os que comprehendem o estudo da
pathologia, therapeutica e prothese dentarias, são, incontestavelmente, os que maior
desenvolvimento Uveram, nesta quinta edição. No de prothese, sobretudo, a ampliação foi notavel, maximé nos capitulos referentes ás corôas e aos «bridge-works» em que o autor observa estrictamente a
technica americana - e aos trabalhos de
dentaduras sem cavidade de vacuo, comprehendida a technica dos articuladores
anatomicos de Snow e Gysi.
Essas· descripções, minuciosas e attrahentes, são acompanhadas de um grande numeru de figuras chromaticas, de uma nitidez impressionante,
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o apparecimento triumphal do tratado
odontologico do professor Coelho e Souza
assignala, evidentemente, uma gloriosa conquista da litteratura odontologica brasileil'a, ao mesmo tempo que, visando o progresso material e o engrandecimento moral da odontologia, no Brasil, desperta energias adormecidas e exalta enthusiasmos latentes... Bem haja, pois, a «Encyclopedia
Odontologica», com tanto carinho recebida
no Rio Grande do Sul! Que ella possa, de
facto, concorrer para attenuar, ao menos,
a indifferença morbida de tantos collegas
pessimistas, que se dizem componentes de
llma classe em decadencia e que imaginam a odontologia vacillante, desorientada,
prematuramente envelhecida, a oscillar,
quasi insensível, como o monge nostalgico
do poeta.
centre os clarões de um sol que já vai longe
e as sombras de uma noite que vem perto».

