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1. INTRODUÇÃO 

 

A estética e a saúde bucal apresentam uma forte relação, envolvendo dimensões 

sociais, culturais e psicológicas. A odontologia não é apenas os cuidados com a saúde 

bucal, mas também uma perspectiva de promoção de saúde, cuidando do individuo e seus 

medos, prazeres e angustias de forma integral (BALDWIN, 1980). Os adolescentes por 

exemplo estão sempre a busca de sua identidade. Na sociedade, a importância de uma boa 

aparência física não causa espanto, dizer que, obviamente a perda de um ou mais dentes, 

implicaria em grandes alterações emocionais para estes adolescentes (INFANTE, 1994). 

A imagem formada pelo adolescente do próprio corpo é derivada dos estereótipos 

culturais, resultando assim em um produto de suas vivências na interação social, e suas 

expectativas e fantasias (CAVALCANTI,1988).A vontade de ter uma boa aparência não 

é mais um sinal de vaidade, pois no mundo competitivo que vivemos, ter uma boa 

apresentação física é uma necessidade, até mesmo em entrevistas de emprego. Já na 

sexualidade, não podemos esquecer de falar do beijo, que é um sinal de carinho que pode 

ser dispensado caso a boca apresentar mau-hálito, consequência de uma má higiene bucal, 

dentre outros fatores (JENNY & PROSHEK, 1986).  Uma boca sadia garante uma boa 

aparência, sendo, um fator importante para a preservação da autoestima (WEYNE, 1997). 

 A boca é local propício a infecções, onde as infecções odontológicas abrigam 

mais de 500 espécies de microflora, que circulam pela corrente sanguínea podendo 

causar bacteremia, levando a uma grave infecção (COPYRIGHT2009, 2011).  

A saúde bucal está relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, 

renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso a serviços de saúde e 

informação. Assim, a saúde bucal está ligada à luta pela melhoria de várias ações, 

como: sociais, políticas e econômicas. A má informação sobre os cuidados necessários 

de uma boa higiene bucal leva um fator à ser considerado, embora exista mídias de 

informação, a mensagem não chega para todos da mesma forma. Sendo assim difícil a 
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interpretação e conhecimento em relação aos cuidados com a saúde bucal (PORTO, 

2002). 

 

 

 

A cárie dentária e a doença periodontal são um dos males que mais afetam a 

cavidade bucal, tendo a cárie como mais frequente entre crianças. A cárie é um processo 

que ocorre nas placas bacterianas nas superfícies dos dentes, resultando em uma alteração 

entre a superfície dentária e o fluido da placa, que com o decorrer do tempo, leva à 

deteriorização do mineral (THYSLSTRUP E FEJERSKOV, 1995). 

A gengivite é outro fator de suma importância pois acomete o sulco gengival 

associado a fatores sistêmicos, como exemplo na gravidez: ocorre a alteção hormonal 

(SILVAet al, 2006, XAVIER& XAVIER, 2004). 

A população está cada vez mais exigente, pois um belo sorriso se torna cada vez mais 

importante, sendo capaz de elevar a autoestima das pessoas. A estética tem grande 

relevância na Odontologia moderna sim, pois os pacientes almejam um sorriso 

esteticamente harmonioso com uma arcada dentária alinhada e com dentes claros. Outro 

fator que mais leva pessoas ao consultório odontológico é a insatisfação dos seus 

dentes(BECERRA, 2011). O desejo de ter dentes brancos tornou-se o procedimento mais 

procurado pelos indivíduos insatisfeitos, optando por melhorar a coloração dos dentes e 

elevando assim a autoestima(FERREIRA et al., 2006). A auto-imagemestá relacionada 

com a autoestima e a auto-avaliação. Onde ter uma boa autoestima é valorizar e gostar de 

si mesmo(TIBA, 1986). Nos últimos anos, a estética tem sido bastante procurada pelos 

pacientes, pois oferece uma saúde bucal adequada e promove satisfação dos mesmos. O 

sorriso tornou-se uma grande marca para os recursos visuais; tornando essencial para a 

nossa autoestima(SILVA, 2015). 

 Um exemplo,é o clareamento dental que nos últimos tempos, tem sido 

amplamente divulgado e realizado nos consultórios odontológicos (COLDEBELLA, 

2009). Segundo Laureano e colaboradores (2005) além do clareamento, temos a cirurgia 

ortognática que é uma opção além do clareamento dentário, que são usados para uma 

melhora na estética dental. Ambos atuam  na correção das deficiências funcionais, 

acarretando grandes modificações estéticas ao paciente, além de trazer uma grande 

satisfação. Ter um sorriso harmonioso é o principal objetivo do tratamento estético, uma 

vez que, o resultado aceitável  é a presença de um belo sorriso que faz a total diferença 
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(CAMARA, 2010). Os profissionais da área odontologica possibilitam oferecer conforto 

aos pacientes, nas suas funções de mastigação, fonação e deglutição, para que sejam 

exercidas de maneira adequada e segura. (PEGORARO, et al, 2014).                 

Outro exemplo temos as lentes de contato que são indicadas em situações onde  a estrutura 

ou posição dental permite acréscimos de material, como aumento da borda incisal, 

aumento de volume vestibular, até restaurações oclusais para aumento da dimensão 

vertical, desde que não modifiquem ou criem um sobrecontorno (NAPOLEÃO, 2013).  

A odontologia estética espera do profissional dentista atenção na hora de 

identificar os problemas que estão causando desconforto ao paciente, respeitando as suas 

limitações e tentando atender as necessidades individuais, assim, é importante estabelecer 

conceitos relacionados aos principais problemas com a estética bucal e facial (MENEZES 

FILHO, et al, 2006). 

 Nada mais contagiante do que um sorriso. Um sorriso mostra não só uma pessoa 

feliz, como também demonstra como ela se sente bem com o mundo e com ela mesma. 

Pessoas com problemas dentários costumam ter muita vergonha de sorrir, se sentem 

constrangidos em mostrar esse problema para os outros, interferindo diretamente até 

mesmo nas interações sociais mais simples. 

A verdade é que quando estamos satisfeitos com o nosso sorriso, muitos aspectos 

da nossa vida melhoram, inclusive a autoestima. E, como muita gente considera o sorriso 

um cartão de visitas, poder apresentar belos dentes pode ajudar muito nos 

relacionamentos interpessoais. Uma pessoa com dentes tortos e amarelados ou até mesmo 

sem dentes terá mais dificuldade de se relacionar. 

Mas o que acontece quando não podemos dar esse sorriso? Como problemas 

dentários podem nos afetar diariamente? Nem todo mundo compreende, como a 

odontologia pode ajudar na autoestima das pessoas, mas a falta de um tratamento dentário 

adequado pode afetar tanto física quanto psicologicamente as pessoas. Diante disso se faz 

necessário a pesquisa para compreender como a estética dentária influencia na autoestima 

das pessoas. 

O prensente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão integrativa sobre a 

importância da saúde bucal elevando a autoestima no cotidiano dos individuos, a fim de 

fornecer conteudos que valorizem a prevenção e, ainda, propor uma concientizaçao a toda 

população sobre os cuidados com a saúde bucal e mostrar caminhos saudáveis de se 

conquistar a autoestima, de forma a proporcionar uma melhor condição de saúde bucal a 
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todos os indivíduos, a qual, consequentemente refletirá positivamente sobre o nivel de 

qualidade de vida. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 TIPO DE PESQUISA E ESTRUTURAÇÃO DO ARTIGO 

Com o intuito de passar informação sobre os principais tratamentos para a 

intervenção da saúde bucal, levando em conta a incentivação da autoestima na vida das 

pessoas. Foi realizada uma revisão integrativa a partir de artigos presentes na literatura 

científica. Este tipo de revisão caracteriza-se por sintetizar o conhecimento científico 

atual sobre determinado tema. Além disso, essa abordagem possibilita a inclusão de 

diversos tipos de estudos como: trabalhos experimentais, relato de casos, dentre outros. 

O primeiro passo metodológico desta revisão foi definir a pergunta norteadora. 

Como a saúde bucal influencia na autoestima das pessoas? De forma que o 

questionamento inicial foi qual seriam as melhores formas de abordar as informações 

necessárias sobre a saúde bucal correlacionando a autoestima. Após isso, foi feita a busca 

de conteúdo em artigos, bancos de dados científicos para a leitura, interpretação e análise. 

E então após, obtivemos os resultados dos artigos selecionados para que fossem 

analisados e explicativo. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Os artigos foram obtidos a partir de buscas em bancos de dados científicos. A 

plataforma escolhida para a pesquisa foi oSciELO, que é uma Biblioteca Eletrônica 

Científica Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de revistas científicas brasileiras.Esse banco de dados foi escolhido pela 

relevância e qualidade dos artigos encontrados e na facilidade de acesso e manuseio. 

Desta forma, o passo inicial foi utilizar os descritores importância da saúde bucal 

elevando a autoestimana busca do SciELO. Inicialmente foi utilizada a palavra-chave 

saúde bucal e autoestima com recuperação de um total de 12.700 artigos. Em sequência 

foram utilizados filtros para reduzir o número de artigos que foram analisados. O primeiro 

filtro utilizado foi o idioma português tendo um total de 11.800  artigos obtidos. Por sua 

vez 9.300 artigos foram obtidos quando o filtro intervalo de 10 anos (2010 – 2020) foi 

adicionado. 
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Após essa etapa foi obtido o filtro desde 2016 com o resultado de  3.780 artigos. 

Após filtramos desde 2020 com resultado de 133 artigos.  . Posteriormente os resumos 

dos trabalhos selecionados foram se resultando em 18 trabalhos que se enquadraram na 

temática buscada. Por fim foram selecionados 10 artigos em que o texto completo estava 

disponível na plataforma, conforme o tema.  

 

 

 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Serão incluídos em todo território brasileiro pessoas com idade acima de 17 anos 

e abaixo de 70. Nas clínicas serão incluídos os dentistas e excluídos os demais 

funcionários. 

Este trabalho é  uma pesquisa que foi realizado através de consultórios 

odontológicos em todo o território brasileiro. Esta é uma pesquisa derecorte e 

transversal, exploratória qualiquantitativa, que será embasada a partir de 

questionários semiestruturados. 

 

 

 

 

5.1.População 

 

A população desta pesquisa está centrada em indivíduos de ambos os 

sexos da cidade de Janaúba – MG, frequentadores do centro da cidade e 

dentistas de 5 clínicas odontológicas. 

 

 

5.2. Amostra 

 

Será aplicado o questionárioa 50 pessoas distribuídas no centro da cidade 

de Janaúba e 5 dentistas. 

 

 

5.3. Critérios de inclusão e exclusão 
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Serão incluídos no centro de Janaúba-MG pessoas com idade acima de 17 anos 

e abaixo de 70/?. Nas clínicas serão incluídos os dentistas e excluídos os demais 

funcionários. 

 

 

5.4.Coleta de dados 

 

A pesquisa será baseada em questionários semi estruturados com 7 perguntas. 

 
QUESTIONÁRIO AO PÚBLICO 
 

1.Nome completo? 
____________________________________________________ 
2.Idade? 
____________________________________________________ 
 
3.Você já foi ao dentista alguma vez? SIM (   )  NÃO (   ) 
Quantas?____________________________________________ 
 
 
4.Como você paciente avaliaria a sua saúde bucal com uma nota de 0 a 
5? 

(   )0  (   )1  (   )2  (   )3  (   )4  (   )5 
  
5.Limita seu contato com outras pessoas devido ás condições de seu 
sorriso?_______________________________________________ 
 
6.Você preocupa-se com o seu sorriso? SIM (   )  NÃO (   ) 
 
7. Já fez ou pensou em fazer alguma estética dentária para transformar 
alguma imperfeição?  
SIM (   )  NÃO (   )   QUAL? ________________________________ 

 
 

QUESTIONÁRIO AOS DENTISTAS  

 

1.Nome completo? 
____________________________________________________ 

 
2.Idade? 

          ____________________________________________________ 

4.Qual foi o seu maior caso clínico já atendido?  
__________________________________________________________ 
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5.Como você se sente ao suprir as expectativas do cliente durante o 
atendimento odontológico?  
_______________________________________________________  
 
6.Já atendeu pacientes com baixa autoestima por conta da saúde bucal? 

SIM (   )  NÃO (   ) 
 

7. Como você explicaria esta frase: A odontologia tem o poder de mudar 
a vida das pessoas.  
__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

  6. CRONOGRAMA. 

 

 

Atividades  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

1 – Submissão do Projeto no comitê 

de ética 

 

2-Análise de literatura 

X  

     X           

   

3-Coleta de dados  X X   

4-Tratamento dos dados   X X  

5-Elaboração do Relatório Final    X X 

6-Entrega do trabalho     X 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORÇAMENTO 

 

Item Unid. Quantidade Valor Valor 
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unitário (R$) (R$) 

1-Impressões Un. 200 0,10 20,00 
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