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Resumo 

 

Introdução: Os tratamentos estéticos têm vindo a ganhar uma importância cada vez maior não 

sendo a medicina dentária exceção. Estudos realizados com pacientes e profissionais, 

demonstram divergências de opiniões entre estes dois grupos no que diz respeito ao conceito 

de um sorriso esteticamente bonito e da sua importância para o bem-estar do indivíduo. Esta 

diferença de opiniões pode ter implicações e pode resultar de diversos fatores. 

 

 

Objetivos: Esta investigação visa o entendimento de que o interesse e a consideração pela 

opinião do paciente contribui, em grande parte, para o sucesso do tratamento mantendo também 

o profissional atualizado quanto às novas tendências e padrões aceites pela população 

facilitando a convergência de ideias. 

 

 

Metodologia: Concretizou-se uma recolha de dados através de questionários com questões 

coincidentes dirigidas a pacientes e a profissionais da clínica da Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade do Porto.  

 

Resultados: Verificaram-se algumas discrepâncias nas respostas entre pacientes e médicos 

dentistas quanto à perceção de alguns elementos dento-faciais capazes de interferirem na 

estética de um sorriso. 

 

Conclusões: A realização deste estudo permitiu concluir que para a realização de qualquer 

planeamento e/ou intervenção na estética dentária é fundamental a valorização da opinião do 

paciente, permitindo que haja um entendimento e concordância entre as expectativas deste e o 

objetivo do médico dentista.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Estética dentária; sorriso; perceção; estética e pacientes; estética e médicos 

dentistas; macroestética; microestética 
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Abstract 

 

Introduction:  Aesthetic treatments have gained an increasing importance and dental medicine 

is no exception. Carried out studies with patients and professionals show differences of opinion 

between these two groups in what concerns the concept of an aesthetically beautiful smile and 

its importance for the well-being of the individual. This difference of opinion may have 

implications and may result from several factors. 

 

Objectives: This research aims at understanding that the interest and consideration by the 

patient's opinion greatly contributes to the success of the treatment, keeping the professional 

up-to-date with the new trends and standards accepted by the population and facilitating the 

convergence of ideas. 

 

Methodology: A data collection was performed through questionnaires with coincident 

questions addressed to patients and professionals of the clinic of the Faculty of Dental Medicine 

of the University of Porto. 

 

Results: There were some discrepancies in the responses between patients and dentists 

regarding the perception of some dento facial elements capable of interfering in the aesthetics 

of a smile. 

 

Conclusions: By carrying out this study we could conclude that for the accomplishment of any 

planning and / or intervention in the aesthetic dentistry, it is fundamental to take into account the 

patient’s opinion in order to achieve an understanding and an agreement between his 

expectations and the objective of the dentist. 

 

 

 

 

 

Keywords: Dental aesthetics; smile; perception; aesthetics and patients; aesthetics and 

dentists; macroaesthetics; microaesthetics. 
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Introdução 
 

A definição do individuo saudável, segundo a OMS, integra um completo bem-estar físico, mental 

e social e não apenas a ausência de doença. Assim sendo, dentro dos aspetos que podem 

contribuir para o bem-estar está a auto-estima, a qual pode estar inteiramente ligada à auto-

imagem (1). Porém, quando há a necessidade de uma auto-perceção estética, o observador nem 

sempre prioriza a saúde e o bem-estar físico e mental. Alguns requisitos estéticos passam a ser 

mais importantes do que a própria saúde oral (2).  

A perceção da beleza possui duas dimensões: a dimensão objetiva e a subjetiva. A beleza 

objetiva (admirável) é baseada na apreciação do objeto em si, o que implica que este possua 

propriedades que o tornam inconfundivelmente apreciável. A beleza subjetiva (agradável) é uma 

qualidade relativamente aos gostos do indivíduo que contempla o objeto em si (3).  

Na caracterização da beleza, há inúmeros fatores associados como o psicológico, o social, o 

cultural, o étnico, o etário e o tempo. Deste modo, quando se delineia um tratamento estético, 

todos eles devem ser respeitados e trabalhados, de forma a aumentar a auto-estima do paciente, 

reforçando as suas características individuais (1).  

Enquanto ciência, a estética aborda as faculdades sensitivas que consistem na apreensão da 

beleza e das formas artísticas, incluindo a harmonia das formas e das cores.  

Para o médico dentista, a estética envolve a busca da beleza física, por meio de tratamentos de 

problemas específicos. Neste caso, o conceito de beleza reflete as características do ser ou 

daquilo que apresenta harmonia de proporções e perfeição de formas, ao despertar admiração 

ou sensações agradáveis (1).  

No conceito de estética também interferem o grau de escolaridade e os valores pessoais. Por 

este motivo, a expectativa do paciente pode não coincidir com a opinião do profissional visto que 

o primeiro a maior parte das vezes é menos crítico do que o médico dentista que, face ao valores 

estéticos adquiridos durante a sua formação, tende a incuti-los ao paciente ao invés de criar um 

equilíbrio entre este conhecimento e a cultura/conceito de beleza que dado paciente possui (2).  

O conceito de estética facial envolve a harmonia de todos os elementos que compõem a face. 

Entre estes elementos o sorriso tem um papel de destaque (1). Considerando o desafio de 

restituir ao paciente qualidade de vida e bem-estar, o tratamento estético na medicina dentária 

deve ser planeado e praticado, baseando-se numa boa anamnese devendo esta estar apoiada 

na análise psicoemocional do paciente e no conhecimento científico do profissional quanto aos 

princípios e normas aplicadas à estética dentofacial (1).  

O desenvolvimento técnico-científico incentivou a medicina dentária a procurar novas técnicas e 

materiais mais atuais que contribuíssem para os tratamentos estéticos (2) procurando atingir o 

padrão desejado pelos pacientes (1).  
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Uma vez que diversos estudos têm vindo a demonstrar que existem divergências entre as 

opiniões dos pacientes quando comparadas aos ideais de beleza dos profissionais (2), torna-se 

assim essencial uma avaliação da perceção da estética dentária de modo a permitir uma melhor 

elaboração de planos de tratamento para que tanto o profissional como o paciente se sintam 

confortáveis com o resultado final (4). 
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Estética e os seus primórdios 
 

A palavra estética tem origem na palavra grega aisthésis, que significa sensação/perceção da 

beleza (2).  

A ideia de beleza acompanha o pensamento humano desde os primeiros registos da sua 

existência (5) sendo a estética uma preocupação que vem desde a pré-história. Existem relatos 

de que o Homem desenvolveu o seu senso estético há 35.000 anos, facto este preservado nas 

pinturas da arte primitiva (2).  

Os gregos foram os primeiros a expressar a beleza facial por meio da filosofia e da escultura, 

tendo Platão e Aristóteles definido a estética como o estudo da beleza e a filosofia da arte (2). 

Mais tarde, a Grécia ficou assinalada pelo artista da época denominado Leonardo Da Vinci, que 

estudou a face em todos os seus ângulos, procurando obter uma fórmula para a beleza facial, 

sendo o seu estudo mais famoso Homem Vitruviano (2). (Fig.1) 

Também Michelangelo, com o espírito renascentista, influenciou o conceito de estética tendo 

retratado a face de forma natural e proporcional como na sua obra David (2). 

Apesar de inúmeros estudos realizados, ainda não foi possível determinar um modelo de beleza 

(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci (Mondelli) 
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Estética e sociedade 

 

Os seres humanos possuem a capacidade de se encantarem com tudo o que é belo e 

harmonioso.(6) 

É indiscutível que, na globalidade, o indivíduo procura a estética não apenas pela sua condição 

humana, mas também pela necessidade de aprovação externa. Uma estética agradável alicia a 

atenção de outras pessoas e torna o indivíduo mais seguro de si mesmo (6).  

Sendo certo que a estética provoca sentimentos de aprovação ou desaprovação social, torna-se 

uma grande preocupação entre os indivíduos atingir uma boa aparência física (7), uma vez que 

esta influencia conceitos como a personalidade, inteligência, auto-estima, aceitação social, 

sucesso profissional e pessoal (3).  

O elemento do corpo mais valorizado pelo ser humano é, indiscutivelmente, a face. É nela que 

se reúnem esforços de conservação da estética e da beleza o que, por sua vez, gera motivação 

para que o paciente procure tratamento dentário (7).  

De todos os componentes da face, o sorriso desempenha um papel de destaque sendo uma das 

características faciais mais observadas durante a comunicação.  

Um sorriso esteticamente agradável pode contribuir para acentuar a beleza da face, fazendo 

parte das qualidades do indivíduo. Contrariamente, um sorriso menos harmonioso pode exprimir 

ideias e emoções negativas. Por esta razão, podemos verificar que as pessoas com problemas 

estéticos dentários tendem a ter baixa auto-estima (8).  

Deste modo, pode perceber-se que a aparência dentofacial é um fator de forte importância no 

que respeita às relações interpessoais (9).   

 

Estética na Medicina Dentária  

 

Na sociedade moderna, a procura pelo belo tem vindo a crescer cada vez mais. A medicina 

dentária comprova isso mesmo, pois na atualidade as expectativas dos pacientes são cada vez 

mais elevadas sendo a beleza considerada por muitos, uma necessidade física com 

repercussões na saúde psicológica e social (3).   

Embora a estética tenha uma forte componente subjetiva, não deixa de ser necessária a 

utilização de parâmetros para a descoberta de defeitos existentes. Parâmetros esses que são 

também utilizados pelos profissionais no que toca ao diagnóstico e planeamento dos problemas 

funcionais (6).  

Com base em alguns critérios mencionados em diferentes estudos, é possível identificar alguns 

dos principais tópicos microestéticos (visão mais individualizada) e macroestéticos (visão mais 

ampla) avaliados no âmbito da estética dentária tais como lábios, periodonto, simetria, linha 

média facial e dentária, inclinação axial, disposição, tamanho, forma e cor. 
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Fatores determinantes na análise do sorriso 
 

Componentes da macro e microestética 

Lábios  
 

 
O elemento de maior relevância na atratividade facial é a boca devido à sua elevada mobilidade 

e tamanho em relação a outras estruturas do complexo facial (1). A boca permite não apenas a 

ingestão de alimentos e a sua degustação, mas também a exteriorização de sons, palavras e 

expressões mímicas (5).  

Rufenacht refere que o ideal estético dos lábios é alcançado pela relação harmoniosa entre a 

altura e a largura, representado através da fórmula matemática (AB= 4CD) (8). Por outro lado, 

Matthews avalia a estética labial segundo a configuração dos lábios e anatomia do sorriso, 

classificando os diferentes tipos de lábios de acordo com a sua configuração horizontal (largura) 

e vertical (comprimento) (1). Deste modo, os lábios atuam como moldura frontal do sorriso sendo 

considerados a “cortina da boca” (5).  

Na fig.2 podemos ver o sorriso de uma paciente caucasiana, do sexo feminino com 22 anos de idade 

que compareceu na nossa consulta e que foi alvo da nossa análise estética. Na história familiar não 

foi reportada qualquer anomalia genética ou dentária. No entanto, na história médica a paciente 

relatou que na idade infantil, a mãe lhe administrou excesso de flúor provocando repercussões 

nas características clínicas do esmalte. A queixa principal da paciente eram as manchas brancas 

nos dentes ântero-superiores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Sorriso da paciente alvo de caso clínico. 

No exame extra-oral, não se observou nenhuma 

alteração relevante. No exame intra-oral observou-

se a presença de manchas esbranquiçadas e 

opacas nas superfícies vestibulares do 1.5 ao 2.5 

inclusive, correspondendo ao diagnóstico de 

fluorose dentária. 
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Periodonto  
 
 
Intimamente em contato com o elemento dentário, temos o periodonto que é responsável por 

delimitar o contorno gengival dos dentes (1).  

Sendo a morfologia dos tecidos gengivais um dos principais fatores que contribui para a estética 

de um sorriso (10), a excessiva quantidade de gengiva exposta é uma das queixas mais 

frequentes dos pacientes que procuram a medicina dentária estética (6). 

Assim torna-se indispensável na prática da medicina dentária estética, o conhecimento e a 

análise facial, dentária e gengival pois o potencial atrativo da face humana está inteiramente 

dependente da harmonia de todo o seu conjunto (6).  

 

 

Simetria Dentária  

 

De um modo geral, a simetria diz respeito à regularidade da disposição de formas e objetos (3).  

Num sorriso estético existem dois tipos de simetria, a simetria horizontal e a radial. A simetria 

horizontal refere-se à semelhança gradual dos elementos dentários da esquerda para a direita. 

Por outro lado, a simetria radial avalia os elementos dentários partindo da linha média em direção 

posterior (1).  

Numa vista frontal, para se atingir o sorriso ideal, os dentes do 1º e 2º quadrantes devem possuir 

simetria entre si, ou seja, o incisivo central superior direito deve ter dimensões e formas 

coincidentes com o incisivo central superior esquerdo. O mesmo se deve verificar para os 

incisivos laterais e caninos superiores (3). (Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Simetria dos dentes ântero-superiores 
verificada no sorriso da paciente 
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Linha Média Facial e Dentária 

 

A linha média facial deve ser o ponto de partida de um plano de tratamento para obtenção do 

sorriso ideal. De acordo com Mondelli, esta linha não representa um critério geométrico preciso, 

devido às mais variadas formas de a obter (11). Segundo Martins, corresponde a uma linha 

imaginária que passa pelo centro da base nasal e une o ponto glabela cutânea, o ponto subnasal 

e o ponto médio do mento (3).  

A linha média dentária consiste numa linha imaginária que intercepta os dois incisivos centrais 

ao nível do ponto/área de contacto (3). Temos assim a linha média dentária superior e inferior 

que devem coincidir entre si e, igualmente, com a linha média facial. Porém, estas apenas 

coincidem em 70% da população (4). (Fig. 4) 

De acordo com os dois parâmetros estéticos mencionados anteriormente, as alterações na linha 

média dentária são as menos percetíveis pelos pacientes (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinação Axial 

 

As inclinações dos dentes anteriores correspondem aos eixos dentários. Em comparação com a 

linha média dentária, o longo eixo dos dentes do sector anterior deve ter mesio-inclinação incisal 

e disto-inclinação apical. A inclinação vai se acentuando dos incisivos centrais superiores, onde 

é mínima, para os caninos superiores (4).  

Uma alteração fisiológica da inclinação entre os diferentes elementos dentários é aceite se esta 

se encontrar dentro dos padrões de normalidade. No caso de existir uma alteração que fuja aos 

padrões considerados normais, podemos ter diferentes repercussões quebrando a noção de 

progressão ântero-posterior (5).  

A inclinação axial é assim responsável por conferir ao sorriso o aspeto de gradação através da 

presença do corredor bucal (1).  

 
 

 

 

 

 

Linha Média Dentária Superior  

Linha Média Dentária Inferior 

 

Figura 4- Desvio da linha média dentária 
verificada no sorriso da paciente 

Figura 5- Inclinação dos eixos dentários 
observada no sorriso da paciente 
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Disposição dentária 

 

 
A harmonia e o equilíbrio estético do sorriso estão dependentes da presença de dentes alinhados 

e posicionados corretamente na arcada, permitindo uma passagem gradual no sentido ântero-

posterior (3).  

Segundo Rufenacht existem três tipos de arcos dentários: quadrado, oval e afilado. 

No arco dentário quadrado, os incisivos assumem uma posição quase em linha reta com os 

caninos e geralmente não apresentam rotações ou sobreposições (6).  

No arco dentário oval, os incisivos centrais aparecem ao longo ou cruzando a curvatura do arco, 

enquanto que os incisivos laterais e caninos estão alinhados ao longo da curvatura (6).   

Já no arco dentário afilado, observa-se uma maior variedade de posições dentárias uma vez que 

este é caracterizado por uma curvatura acentuada anterior em que não existe espaço suficiente 

para o alinhamento correto dos dentes. (11).  

A OMS elaborou o Índice de Estética Dentária ou Dental Aesthetics Index (DAI) em que se 

procede à avaliação de determinados critérios. Entre esses critérios podemos encontrar, por 

exemplo, apinhamentos, diastemas, desalinhamento maxilar ou mandibular anterior e mordida 

aberta anterior (6).  

 

 

Tamanho e forma dos dentes 

 

Cada pessoa é um ser único e individualizado, pelo que a morfologia dentária é igualmente uma 

particularidade de cada uma delas. Assim sendo, pode ser verificada uma enorme variedade de 

contornos dos dentes e conhecidas diferentes classificações da sua forma, não deixando 

nenhuma delas de cumprir o princípio fisiológico de forma e função (6).  

Há determinados fatores suscetíveis de dar origem a alterações na forma dos dentes, de entre 

os quais podemos identificar o desgaste fisiológico que advém da passagem do tempo (idade), 

fraturas dentárias e restaurações. Também certas condições como abrasão, erosão e atrição 

podem provocar essas alterações na forma dos mesmos (6).  

O sorriso, de acordo com o ideal estético, deve possuir uma redução progressiva no tamanho 

dos dentes, isto é, do dente anterior até ao mais posterior, exibindo uma progressão ântero-

posterior (6).  

Porém, há determinadas alterações que podem ocorrer suscetíveis de alterar o efeito de 

gradação que se pretende, tornando, dessa forma, o sorriso não estético. Falamos, por exemplo, 

da existência de dentes mal posicionados ou com comprimentos distintos entre si (6).  
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Proporção dourada 

 

Alguns estudos abordam que, para um sorriso mais harmonioso, o relacionamento entre os 

dentes deve estar baseado numa proporção designada de áurea ou dourada (12).  

Segundo Pitágoras, filósofo e matemático grego, a beleza podia ser retratada matematicamente 

através de uma fórmula que avaliasse a relação harmoniosa entre duas partes desiguais. Posto 

isto, em 530 AC criou a Teoria da proporção divina, também ela designada de proporção áurea 

ou proporção dourada (10). 

Lombardi, em 1973, e Levin, em 1978, começaram a utilizar a proporção áurea para descrever 

a largura mésio-distal dos dentes ântero-superiores (10). 

Deste modo, a proporção áurea está presente quando existe uma relação de 1,618 para o 

incisivo central, de 1,0 para o incisivo lateral e de 0,618 para o canino (10). (Fig. 6) 

Diversos estudos demonstram que a proporção de que falamos não se verifica na composição 

dentária da população em geral (12). Por esta razão, não deve ser sistematicamente aplicada 

em todos os casos, mas antes servir como guia de diagnóstico (10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor dos dentes  

 

A cor dos dentes tornou-se o fator que mais se relaciona com a autossatisfação do paciente 

naquilo que diz respeito à atratividade do sorriso (6).  

A cor dentária é definida pela afinidade entre o esmalte, a dentina, a polpa e a gengiva sendo a 

dentina a que contribui com maior intensidade (3).  

Segundo Munsell, a cor tem três componentes principais: matiz, valor e croma (3).  

O matiz diz respeito à cor propriamente dita e é definido pelo comprimento de onda que é refletido 

pelo dente (3).  

Já o croma refere-se ao grau de saturação do matiz ou, antes, à intensidade da cor. 

Quando falamos do valor, queremos fazer referência ao brilho ou luminosidade da cor 

representando o quanto um dente consegue alcançar o preto (valor baixo) ou o branco (valor 

alto) (3). 

 

Figura 6 - Proporção dourada 
assinalada no sorriso da paciente 
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As alterações de cor podem ser de dois tipos: endógenas ou exógenas. As alterações endógenas 

podem dever-se a alterações congénitas, trauma ou hipoplasias, por exemplo. Já as alterações 

exógenas podem ser originadas, a título de exemplo, pelo consumo de determinado tipo de 

alimentos, tabaco (6), ou mesmo exposição excessiva ao flúor. Esta última alteração será alvo 

de caso clínico. 

Embora o matiz, valor e croma constituam as características principais da cor, existem 

propriedades óticas secundárias que podem influenciar a aparência do dente tais como: a 

opalescência, a fluorescência e a translucidez (3).  

 
Sendo que muitos dos fracassos em determinados tratamentos resultam de discordâncias entre 

expectativas do paciente e o objetivo do médico dentista, este estudo pretende expor algumas 

dessas divergências e também sensibilizar para o facto de que a consideração e valorização da 

opinião do paciente contribuem em grande parte para o sucesso do tratamento. 
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Tratamento do caso clínico  

 

O plano de tratamento consistiu na realização de um branqueamento em ambulatório durante 6 

semanas para posterior aplicação do ICON. 

Nesta primeira consulta foram dadas todas as indicações necessárias para se dar início à 

realização do branqueamento.  

Duas semanas após, a paciente dirigiu-se à clinica para avaliar os resultados. Estes estavam 

favoráveis pelo que se agendou uma nova avaliação para daí a 4 semanas.  

Passadas as 6 semanas previamente estabelecidas no plano de tratamento, foi realizada a 

técnica do ICON. 

 

 

Registo Fotográfico Inicial (1ª consulta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Vista frontal intra-oral com contraste 

Figura 8- Vista frontal intra-oral com escala VITA 
(canino) 

Figura 9- Vista frontal intra-oral com escala VITA 
(Incisivo central) 
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2ª Semana após início do branqueamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ªsemana após início do branqueamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Vista frontal intra-oral após 2 semanas 

de branqueamento com escala VITA (incisivo 

central) 

 

Figura 11 – Vista frontal intra-oral após 2 semanas 

de branqueamento com escala VITA (canino) 

Figura 13 – Vista frontal intra-oral após 6 semanas 

de branqueamento com escala VITA- A1 (Incisivo 

central) 

Figura 14 – Vista frontal intra-oral após 6 semanas 

de branqueamento  

Figura 15 – Vista frontal intra-oral após 6 semanas 

de branqueamento com contraste 

Figura 16 – Vista extra-oral frontal do sorriso após 

6 semanas de branqueamento  

Figura 10 – Vista frontal intra-oral após 2 semanas 

de branqueamento com contraste 
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Registo fotográfico do procedimento 

 

 

Figura 17 –  Isolamento através da barreira 

gengival 
Figura 18 –  Isolamento através da barreira 

gengival com contraste 
Figura 19 –  Aplicação de ICON-Etch sobre as 

lesões 

Figura 20 –  ICON-Etch aplicado Figura 21 –  Aplicação de ICON-Dry sobre as 

lesões  
        Figura 22 –  ICON-Dry aplicado 

Figura 23 –  Aplicação de ICON-Infiltrant sobre 

as lesões 
Figura 24 –  Utilização de fio dentário para 

remoção de excessos interproximais 
Figura 25 –  Fotopolimerização do ICON-

Infiltrant 

Figura 26 –  Fotopolimerização do ICON-

Infiltrant completa 
Figura 27 –  Remoção da barreira gengival               Figura 28 –  Fotografia final 
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Antes e depois do início do tratamento 

 

   Antes                        Depois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão do caso clínico 

 

O resultado atingido após o tratamento foi positivo tanto a nível clínico como a nível da satisfação 

da paciente que demonstrou estar bastante contente com o resultado obtido referindo uma maior 

segurança e conforto com o seu sorriso. 

A vantagem da técnica utilizada é ser pouco invasiva e permitir a perda da aparência 

esbranquiçada no esmalte afetado (13). 

 

Conclusão do caso clínico 

 

O diagnóstico de fluorose dentária é complexo, devendo passar por uma anamnese cuidadosa 

e um exame clínico meticuloso de forma a que se distinga entre esta condição e outras patologias 

do esmalte dentário (14). 

Tal como constatamos no presente caso clínico, a fluorose dentária influencia a estética do 

sorriso pelo que tem vindo a constituir um desafio para o profissional (15). 

      Figura 29 –  Fotografia intra-oral inicial Figura 30 –  Fotografia intra-oral final 

     Figura 31 –  Fotografia extra-oral inicial         Figura 32 –  Fotografia extra-oral final 
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Materiais e Métodos 
 

O presente artigo de investigação é um estudo transversal descritivo, em que foi utilizado como 

instrumento de recolha de dados um questionário aplicado a pacientes e a médicos dentistas da 

Clínica da FMDUP com idade superior a 18 anos.  

 

Administração dos questionários 

No dia 11 de fevereiro de 2019 iniciou-se a distribuição dos 64 questionários (32 a cada um dos 

grupos), recorrendo a uma amostra por conveniência dada a sua disponibilidade e 

acessibilidade. Foram fornecidas, sob orientação da investigadora, as indicações necessárias ao 

preenchimento dos mesmos. Estes encontram-se nos anexos 1 e 2. 

 

Considerações éticas 

O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética da FMDUP, a 1 de fevereiro de 2019. 

Foi também concretizada pela Reitoria da Universidade do Porto a aprovação de acesso aos 

dados pessoais em conjunto com o modelo de declaração do consentimento informado utilizado 

neste estudo devidamente reformulado, no dia 6 de fevereiro de 2019. Estes documentos 

encontram-se em anexo. 

 

Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada recorrendo ao IBM SPSS Software. 

Os testes estatísticos utilizados foram o Teste qui-quadrado e o Teste exato de Fisher tendo sido 

consideradas estatisticamente significativas as diferenças com um nível mínimo de significância 

inferior a 5%. 
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Resultados 
 

Caracterização da amostra 

 

Verificou-se que a maior percentagem de pacientes é representada pelo sexo feminino (56,3%) 

sendo que maioritariamente este grupo corresponde à idade compreendida entre os 18-24 anos 

de idade (28,1%) e os 40-60 anos de idade (28,1%). Já nos médicos dentistas, a maior 

percentagem corresponde a indivíduos do sexo masculino (62,5%) na qual maioritariamente este 

grupo possui idade compreendida entre os 25-39 anos de idade (50%) (tabela I e II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela I- Idade dos participantes 

Tabela II- Sexo dos participantes 
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Análise estatística 

 

Quando averiguada a importância que estes dois grupos davam ao sorriso como ferramenta para 

as relações interpessoais, os resultados revelaram que 25% dos pacientes respondeu 

“importante” e 75% “muito importante”, enquanto que, dos médicos dentistas 12,5% classificou 

como “importante” e 87,5% “muito importante”. Apesar de existir uma ligeira discrepância nas 

respostas, esta não é estatisticamente significativa (p=0,2) (gráfico 1 e 2). 

 

 

 

Relativamente à questão “O sorriso é um importante fator que influencia a escolha de um 

funcionário/trabalhador” constatou-se que 53,1% dos pacientes e 71,9% dos médicos dentistas 

dão importância a este fator (tabela III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi também avaliado o que cada grupo gostava mais num sorriso tendo-se verificado que 62,5% 

dos pacientes selecionou “dentes brancos” e nenhum médico dentista o mencionou. Este último 

grupo escolheu preferencialmente a opção “dentes sem restaurações percetíveis” registando 

uma percentagem de 53,1%. Verifica-se que houve discrepâncias nas respostas dos dois grupos 

estudados sendo estas diferenças estatisticamente significativas p<0,0005 (tabela IV). 

p > 0,05 

Tabela III- Importância do sorriso na escolha de um funcionário/trabalhador 

Gráfico 1-Importância do sorriso nas relações 
interpessoais nos pacientes 

Gráfico 2-Importância do sorriso nas relações 
interpessoais nos médicos dentistas 
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Na questão colocada aos inquiridos referente à sua satisfação com a cor dos seus dentes, 

verificou-se que a maior parte dos pacientes (65,6%) encontrava-se insatisfeita enquanto que, 

por outro lado, a maior parte dos médicos dentistas (81,3%) estava satisfeita com a cor. 

Comprova-se que esta diferença é estatisticamente significativa entre os dois grupos p<0,0005 

(tabela V). 

 

 

 

 
Tabela IV- O que mais gosta num sorriso? 

Tabela V-Está satisfeito com a cor dos seus dentes? 
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Posteriormente avaliou-se se os inquiridos se submeteriam a um tratamento exclusivamente 

estético. Verificou-se que, na sua maioria, tanto pacientes como médicos dentistas, 68,8% e 

78,1% respetivamente, responderam que sim pelo que não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,396) (tabela VI). 

 

 

Na pergunta “Que serviço na área da estética mais procura?”, 46,88% dos pacientes referiram o 

serviço de cabeleireiro como o serviço mais procurado enquanto que, 40,63% dos médicos 

dentistas elegeram na sua maioria, o tratamento médico dentário (gráfico 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela VI- Realizaria algum tratamento dentário para fins exclusivamente estéticos? 

Gráfico 3- Serviço na área da estética mais 
procurado pelos pacientes 

Gráfico 4- Serviço na área da estética mais 
procurado pelos médicos dentistas 



20 
 

No questionário 2, de entre os inquiridos que mudariam algo no paciente I, a alteração mais 

mencionada de entre as possíveis alterações foi o alinhamento dos dentes para ambos os grupos 

(96,9% nos pacientes e 84,4% nos médicos dentistas), verificando-se que os pacientes são mais 

críticos visto que apenas um deles referiu que não o alteraria. É visível ainda que o formato dos 

lábios foi uma característica assinalada numa percentagem bastante próxima dos 50% pelos 

pacientes, enquanto que, pelos médicos dentistas foi apenas mencionada em 12,5%. 

De salientar que a cor dos dentes foi uma alteração pretendida pelos pacientes em 21.9%. Por 

outro lado, nos médicos dentistas esta alteração não foi sequer assinalada (tabela VII). 

 

 

 

 

Da mesma maneira, dos inquiridos que mudariam algo no paciente II a alteração destacada tanto 

pelos pacientes como pelos médicos dentistas foi no alinhamento (50% nos pacientes e 53,1% 

nos médicos dentistas) revelando aqui uma maior concordância de opiniões. Contudo verificou-

se que a opinião de cada um dos grupos se divide em relação a este fator. Constatou-se ainda 

que 12,5% dos pacientes referiram o formato dos lábios como alteração pretendida, enquanto 

que, por outro lado, nenhum médico dentista o mencionou (tabela VIII). 

 

 

Tabela VII- Questionário 2 – Classificação do sorriso do Paciente I 
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Relativamente ao paciente III, podemos verificar que de entre as alterações possíveis de se 

realizar no sorriso, a que teve maior destaque foi a cor dos dentes para ambos os grupos tendo-

se registado 93,8% de respostas nos pacientes e 100% nos médicos dentistas.  

Os pacientes demonstraram ser mais críticos no que se refere ao formato dos lábios pois a 

percentagem de votos foi 40,6% superior em relação à dos médicos dentistas (tabela IX). 

 

 

 

No paciente IV a alteração de maior destaque tanto para pacientes (87,5%) como para médicos 

dentistas (96,9%) é a mudança na porção de gengiva que aparece no sorriso. De seguida, a cor 

dos dentes foi a alteração mencionada por ambos os grupos sendo este valor maior nos 

pacientes em 6,3%. 

 
Tabela VIII- Questionário 2 – Classificação do sorriso do Paciente II 

Tabela IX- Questionário 2 – Classificação do sorriso do Paciente III 
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No que se refere ao formato dos lábios, é possível comprovar novamente que os pacientes 

valorizam e são mais críticos que os médicos dentistas em 15,6% (tabela X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela X- Questionário 2 – Classificação do sorriso do Paciente IV 



23 
 

Discussão  

 

A aparência dentária é uma característica importante na determinação da atratividade de um 

rosto e, portanto, desempenha um papel fundamental nas interações sociais humanas, tal como 

comprovado pelo estudo de Linn (16). Do mesmo modo, um estudo realizado por Marson et al. 

relatou que a harmonia estética é extremamente importante nas relações interpessoais (8) 

Através de uma análise realizada por Silva, os pacientes foram questionados se consideravam 

o sorriso uma ferramenta importante para as relações interpessoais, e 100% dos entrevistados 

declararam que o sorriso é uma importante ferramenta (6). 

Da mesma maneira, neste estudo foi avaliado o grau de importância do sorriso nas relações 

interpessoais verificando-se que os pacientes e médicos dentistas, na sua maioria, consideram 

este fator como muito importante e importante respetivamente. 

Pode-se assim constatar que ambos os estudos admitem a importância do sorriso nas relações 

interpessoais sendo que, no presente estudo, os médicos dentistas o sobrevalorizam 

ligeiramente. 

Sendo inegável que a aparência dentária é um fator de extrema relevância para a maioria da 

população, esta considera haver uma relação direta entre este fator e a escolha de amigos; 

companheiro(a); funcionário(a); como até mesmo na própria conquista de um emprego. Segundo 

um trabalho elaborado por Fonseca, indivíduos com sorrisos esteticamente agradáveis 

apresentam maior probabilidade de se estabelecerem no mercado de trabalho, quando 

comparados a pessoas com sorrisos esteticamente desagradáveis (17).  

No estudo levado a cabo por Alves, os inquiridos foram questionados sobre em que momento é 

percebida a importância de se ter um sorriso harmonioso. 26,67% dos entrevistados afirmaram 

ser na conquista de um emprego, o que vai de encontro aos 76% que acreditam que um sorriso 

mais estético poderá ser uma mais-valia na sua vida profissional. (6) 

No presente trabalho, os resultados averiguados vão de encontro ao estudo mencionado 

anteriormente, uma vez que, tanto pacientes como médicos dentistas classificaram na sua 

maioria o sorriso como um importante fator que influencia a escolha de um 

funcionário/trabalhador. 

Estes factos contrapõem os resultados de Gomes et al. em que, os pacientes quando 

questionados sobre os prejuízos nas oportunidades de emprego e/ou relacionamentos relataram, 

em maior número, que não se sentiam prejudicados. (18) 

De entre os fatores significativos que afetam a avaliação de um sorriso temos a cor; o tamanho; 

forma e posição; qualidade das restaurações; o alinhamento dentário; entre outros. Estes fatores 

têm um impacto mais significativo quanto maior é a sua proximidade com a linha média. 
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De uma maneira geral, as pessoas ambicionam ter dentes brancos. Assim sendo, a cor é um 

dos elementos mais requeridos pelos pacientes e que conduz à sua autossatisfação com a 

aparência dentária. 

Vários autores como Alves; Melo; e Feitosa et al., demonstraram através das suas investigações 

que a cor é algo que chama a atenção em relação à estética do sorriso, sendo um fator que a 

esmagadora maioria dos pacientes almeja alterar (6) (7). 

De acordo com um estudo realizado por Alves, a opção “dentes mais brancos” liderou com 64,1% 

dos votos como a característica dentária que os pacientes mais gostam, seguido de “dentes mais 

alinhados” com 36,7% dos votos (19).  

Corroborando os resultados acima descritos, neste estudo os pacientes referiram que a 

característica que mais gostavam num sorriso era “dentes brancos” seguido de “dentes bem 

alinhados”. 

Contudo, neste estudo, a opinião dos médicos dentistas diverge à dos pacientes pois a 

característica mais ambicionada pelo primeiro grupo corresponde a “dentes sem restaurações 

percetíveis”, verificando-se por outro lado, que “dentes brancos”, característica alvo de destaque 

pelos pacientes, não foi sequer mencionada pelos médicos dentistas. 

Esta discrepância de opiniões pode ser explicada pelo confronto diário dos pacientes com 

anúncios publicitários que surgem na televisão, bem como em cartazes exteriores, que contêm 

imagens de pessoas com sorrisos brancos normalmente simetricamente perfeitos e alinhados, 

que comprovam o atual ideal de beleza imposto que a maioria pretende alcançar (9). Nas últimas 

duas décadas, os media têm vindo a incutir uma imagem de estética ideal pelo que temos 

assistido a uma globalização do padrão de beleza. Desta forma, as pessoas aceitam e 

ambicionam ter o padrão imposto. (2) Já a visão dos médicos dentistas tende a ser mais técnica 

resultante da experiência profissional. 

Sendo a cor dos dentes a característica de maior preocupação por parte dos pacientes, tal como 

evidenciado anteriormente, neste estudo foi questionada a autossatisfação dos pacientes e 

médicos dentistas quanto à sua cor dentária. 

Revelou-se que a maioria dos pacientes se apresentava insatisfeita com a sua cor dentária 

contrariamente ao que se verificou nos médicos dentistas. 

Este resultado corrobora com o trabalho desenvolvido por Alkhatib et al. onde ficou claro que os 

pacientes, regra geral, estavam insatisfeitos com a sua cor dentária (20). O mesmo se verificou 

noutros estudos realizados por Tin-Oo et al. (21), Akarslan et al. (22), Samorodnitzky-Naveth et 

al. (23) e Herdt (12) onde a maioria dos pacientes entrevistados estavam insatisfeitos com a cor 

dos seus dentes. 
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Reforçando o supramencionado de que os pacientes apresentam uma maior preocupação com 

a cor dentária, podemos observar novamente que estes são mais exigentes no que se refere a 

este parâmetro da estética em si mesmo. 

Posto isto, neste estudo procurou-se avaliar em que medida os pacientes e médicos dentistas 

realizariam algum tipo de tratamento para fins exclusivamente estéticos. 

Observou-se que o grupo que respondeu positivamente em maior percentagem foi o dos médicos 

dentistas, tendo os pacientes registado um valor mais baixo contrariamente ao que se verifica no 

trabalho de Herdt (12), em que 75% dos pacientes e 29,2% dos médicos dentistas responderam 

positivamente à questão sobre se submeteriam a procedimentos dentários para obtenção 

exclusiva de estética oral. Porém, apesar destes valores variarem ao longo dos diferentes 

estudos, verifica-se que ambos os grupos se submeteriam a estes mesmos tratamentos o que 

vai de acordo com a literatura de que cada vez há uma maior demanda por uma boa aparência 

facial e dentária a ponto de fazer com que os pacientes procurem tratamento médico dentário 

apenas por motivos estéticos.  

Esta preocupação cada vez maior dos pacientes com a componente estética, conduziu a um 

crescimento significativo na venda de produtos e tratamentos estéticos em todos os ramos do 

setor económico. As exigências impostas, neste sentido, pela sociedade, implicam 

consequências em áreas como estética facial; corporal e capilar; bem como na medicina e na 

medicina dentária obrigando a que os profissionais transformem aparências, não desvirtuando a 

necessidade de manter a saúde e o equilíbrio das funções orgânicas do indivíduo (6).  

Através de uma pesquisa elaborada por Borba e Thives, quando os pacientes foram 

questionados sobre quais os serviços na área estética mais procuravam, detetou-se que a 

maioria referiu o serviço de cabeleireiro, tal como é comprovado neste estudo no que se refere 

a pacientes. Isto pode dever-se ao facto de ser um serviço, regra geral, mais económico e que 

pode proporcionar maior segurança na autoimagem (24). Para além do mencionado, este tipo 

de serviço tem um impacto mais visível na estética do que um tratamento dentário, já que um 

indivíduo consegue recorrer a meios, quer mais discretos, quer mais evidentes, de esconder a 

boca quando fala, movendo os lábios de forma artificial tentando assim não evidenciar potenciais 

problemas (8).  

Contrariamente ao que é reportado pelos pacientes, os médicos dentistas inquiridos neste estudo 

assinalaram o serviço mais procurado como sendo o tratamento médico-dentário pois o 

profissional deve ser um exemplo, procurando ter sempre uma saúde oral cuidada de forma a 

cativar os pacientes e de alguma maneira conseguir credibilidade para que se estabeleça uma 

relação de confiança paciente-médico dentista. 

Por forma a alcançar uma avaliação mais rigorosa/objetiva da perceção da estética dentária nos 

dois grupos, foram apresentados quatro sorrisos através de fotografias. 

No paciente I, o facto do alinhamento ser a alteração mais mencionada tanto pelos pacientes 

como pelos médicos dentistas pode dever-se ao facto de estarem presentes dentes apinhados 

impedindo uma transição visual gradual dos dentes, tal como comprovado pelos estudos de 
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Martins, Wolfart et al.; Thomas et al; e Erum e Fida (3). Desta forma, podemos concluir que o 

apinhamento é visto tanto pelos pacientes como pelos médicos dentistas como um fator que 

interfere negativamente com a estética de um sorriso. 

O evidenciado vai de encontro aos trabalhos de Alves e Carvalho, que com metodologias 

diferentes, verificaram que o alinhamento foi considerado o elemento mais importante 

relacionado à estética de um sorriso (6).   

Analisando a avaliação feita ao paciente II pelos inquiridos, vemos que existe uma certa 

controvérsia em relação à influência do diastema mediano superior na estética de um sorriso, 

observada pelo valor significativo de respostas negativas à questão “mudaria algo neste sorriso?” 

assim como pelo equilíbrio tanto num grupo como noutro em relação à alteração referente ao 

alinhamento. 

No caso dos pacientes, isto verifica-se pois para alguns o diastema afeta a componente social, 

profissional e pessoal do individuo. Contudo, para muitos pacientes, o diastema não é 

considerado um fator negativo uma vez que muitos o consideram como uma característica 

pessoal (10). Para além desta perceção por parte dos pacientes, alguns médicos também são 

sensíveis ao facto deste espaço interincisivo poder ser uma característica familiar e individual. 

Já num trabalho liderado por Herdt um maior número de pacientes considerou o espaço entre 

dentes inestético (29,2%), em comparação com os médicos dentistas (12,5%) (12). Isto clarifica 

mais uma vez a falta de consenso que existe nesta temática. 

No que diz respeito ao paciente III constatamos uma vez mais a relevância dada pelos inquiridos 

em relação à cor. Pode-se assim concluir que o escurecimento de um ou mais dentes influencia 

negativamente a aparência do sorriso. Embora a harmonia do sorriso dependa de uma serie de 

elementos, a cor dos dentes é o fator mais importante, uma vez que quando em desarmonia, é 

imediatamente observada (19).  

Em relação ao sorriso apresentado pelo paciente IV, denotou-se que a mudança mais assinalada 

foi relativa à porção de gengiva que aparece no sorriso, o que vem ao encontro do que já foi 

evidenciado anteriormente no presente estudo, em que na esmagadora maioria dos casos, 

sorrisos com excessiva exposição gengival são vistos como um grave problema estético. (6) 

Tal como demonstrado neste estudo e noutros como os de Ramos, Talic et al., e Herdt, os 

médicos dentistas demonstraram ser mais críticos do que os pacientes no que diz respeito a este 

aspeto (10) (25) (12). 

Diversos estudos feitos ao longo dos anos têm vindo a demonstrar que existem diferentes 

limiares para se considerar uma gengiva excessiva. Contudo, todos eles concluem que quanto 

maior a exposição gengival, menor é a estética de um sorriso (10).  

Ao longo deste último questionário é possível ainda salientar que os pacientes são mais críticos 

quanto ao formato dos lábios o que pode ser explicado pelo facto destes observarem o sorriso 
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como um todo, enquanto que os médicos dentistas talvez estejam mais focados e preocupados 

com a estrutura dentária, reflexo da experiência profissional.  

Torna-se assim indispensável que haja um conhecimento e análise facial, dentária e gengival na 

prática da medicina dentária estética, pois o potencial atrativo da face humana está totalmente 

dependente da harmonia de todo este conjunto e não exclusivamente dos elementos dentários 

(6). 

Não foi possível tirar ilações acerca da perceção da estética dentária nos médicos dentistas com 

diferentes especialidades e anos de prática, nem ter em conta as diferentes habilitações e áreas 

profissionais nos pacientes. 

Contudo, neste estudo, verificam-se algumas disparidades na perceção da estética dentária 

quanto a determinados elementos dento-faciais avaliadas pelas diferentes respostas tornando-

se fundamental que o profissional atenda não só aos parâmetros médico-dentários como 

também às necessidades e expectativas de cada paciente. 

Em estudos futuros recomenda-se a utilização de amostras aleatórias e mais alargadas 

relacionando outras variáveis, de maneira a avaliar a perceção estético-dentária em ambos os 

grupos e permitindo que os tratamentos estéticos possam satisfazer cada vez mais os desejos 

dos pacientes.  
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Questionário dirigido a Pacientes 

 

Este questionário constitui um meio de estudo para a investigação a desenvolver pela estudante 

com vista à “Avaliação da perceção da estética dentária por pacientes e médicos dentistas da 

FMDUP”, revestindo-se de interesse no âmbito de um trabalho de investigação na unidade 

curricular “Monografia de investigação/Relatório de Atividade Clínica” do Mestrado Integrado em 

Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. 

 

Idade:   18-24      25-39  40-60  +60    Sexo:       F           M 

Estado civil  ___________        Área profissional ________________ 

Habilitações literárias: 1ºciclo 2ºciclo         3ºciclo   Ens. Secundário          Licenciatura  

 

Questionário 1  

Conceito de estética dentária em geral 

Classifique de 0 a 3 cada uma das alíneas, quanto à forma como as valoriza: 0 – Nada importante … a … 3 – 

Muito importante 

 

1) Para um rosto atraente, quão importantes são para si os seguintes elementos da face? 

Forma do rosto  Dentes  

Lábios   Sorriso 

Olhos   Nariz 

Proporção adequada 

 

2) Para um sorriso atraente, que relevância dá a estes fatores? 

Forma da boca  Alinhamento dos dentes 

Tamanho dos dentes  Nº de dentes   

Cor dos dentes  Volume dos lábios 
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3)Considera o sorriso uma importante ferramenta para as relações interpessoais?  

 

 

4)Na sua opinião, o sorriso é um importante fator que influencia a escolha de: 

Amigos 

Companheiro(a) 

Funcionário/ Trabalhador 

 

5)Que relevância dá a estes fatores negativos em caso de contratação de um funcionário? 

Halitose (mau hálito)     

Falta de dentes 

Dentes amarelados     

Dentes desalinhados 

 

Responda apenas a uma opção 

6)O que menos gosta num sorriso? 

Excessiva exposição gengival    Desvio da linha média dentária 

Reduzida exposição dentária    Dentes desalinhados  

Cor escurecida/amarelada 

 

7)O que mais gosta num sorriso? (dentes anteriores = dentes da frente) 

Dentes anteriores grandes, chamativos   Dentes sem restaurações percetíveis  

Dentes anteriores pequenos, discretos   Dentes brancos    

Dentes bem alinhados 
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Conceito de estética dentária em si mesmo 

Responda apenas a uma opção 

1)Está satisfeito com a cor dos seus dentes? 

Sim                               

Não  

 

2)Que importância têm os dentes para si no que respeita à aparência? 

Pouco importante 

Indiferente 

Muito importante 

 

3)Que serviço na área da estética mais procura? 

Tratamento de rosto     Tratamento médico-dentário 

Tratamento de corpo     Outro        Qual?_________________ 

Serviço de cabeleireiro      

 

4)Qual o motivo mais frequente que o leva a recorrer ao médico-dentista? 

Problemas funcionais     

Problemas estéticos  

 

5) Ao realizar um procedimento dentário, sente-se mais confiante e seguro(a) com a sua auto-

imagem?  

Sim    

Não 

 

6)Em caso de ter uma perda dentária na região anterior (dentes da frente), optaria por: 

Prótese Fixa                                                     

Prótese Removível  

 

7)Realizaria algum tratamento dentário para fins exclusivamente estéticos?  

Sim       Qual? __________________ 

Não 
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Questionário 2 (Observe as imagens e responda à tabela que se segue) 

 

 

Sobre as imagens, responda às questões com sim ou não:  

 

*Nota: Imagens retiradas da internet sem autorização do autor 

 Paciente I Paciente II Paciente III Paciente IV 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Mudaria algo neste sorriso?         

Mudaria a cor dos dentes?         

Mudaria o tamanho dos dentes?         

Mudaria o alinhamento dos dentes?         

Mudaria o formato dos lábios?         

Mudaria a porção de gengiva que aparece 

neste sorriso? 

        

Qual é o sorriso que mais gosta?  

Se pudesse mudar apenas um dos sorrisos, 

qual mudaria? E o quê? 

 

Paciente I Paciente II 

Paciente IV Paciente III 
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Questionário dirigido a Médicos Dentistas 

 

Este questionário constitui um meio de estudo para a investigação a desenvolver pela estudante 

com vista à “Avaliação da perceção da estética dentária por pacientes e médicos dentistas da 

FMDUP”, revestindo-se de interesse no âmbito de um trabalho de investigação na unidade 

curricular “Monografia de investigação/Relatório de Atividade Clínica” do Mestrado Integrado em 

Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. 

 

Idade:   18-24      25-39  40-60              +60         Sexo: F           M 

Estado civil  __________________           Especialização _____________________ 

Conclusão da licenciatura: - 5anos            6-10     11-20                           +20 

     

Questionário 1  

Conceito de estética dentária em geral 

Classifique de 0 a 3 cada uma das alíneas, quanto à forma como as valoriza: 0 – Nada importante … a … 3 – 

Muito importante 

 

1) Para um rosto atraente, quão importantes são para si os seguintes elementos da face? 

Forma do rosto  Dentes  

Lábios   Sorriso 

Olhos   Nariz 

Proporção adequada 

 

2) Para um sorriso atraente, que relevância dá a estes fatores? 

Forma da boca  Alinhamento dos dentes 

Tamanho dos dentes  Nº de dentes   

Cor dos dentes  Volume dos lábios 
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3)Considera o sorriso uma importante ferramenta para as relações interpessoais?  

 

 

4)Na sua opinião, o sorriso é um importante fator que influencia a escolha de: 

Amigos 

Companheiro(a) 

Funcionário/ Trabalhador 

 

5)Que relevância dá a estes fatores negativos em caso de contratação de um funcionário? 

Halitose (mau hálito)     

Falta de dentes 

Dentes amarelados     

Dentes desalinhados 

 

Responda apenas a uma opção 

6)O que menos gosta num sorriso? 

Excessiva exposição gengival    Desvio da linha média dentária 

Reduzida exposição dentária    Dentes desalinhados  

Cor escurecida/amarelada 

 

7)O que mais gosta num sorriso?  

Dentes anteriores grandes, chamativos   Dentes sem restaurações percetíveis  

Dentes anteriores pequenos, discretos   Dentes brancos    

Dentes bem alinhados 
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Conceito de estética dentária em si mesmo 

Responda apenas a uma opção 

1)Está satisfeito com a cor dos seus dentes? 

Sim                               

Não  

 

2)Que importância têm os dentes para si no que respeita à aparência? 

Pouco importante 

Indiferente 

Muito importante 

 

3)Que serviço na área da estética mais procura? 

Tratamento de rosto     Tratamento médico-dentário 

Tratamento de corpo     Outro        Qual?_________________ 

Serviço de cabeleireiro      

 

4)Qual o motivo mais frequente que o leva a recorrer ao médico-dentista? 

Problemas funcionais     

Problemas estéticos  

 

5) Ao realizar um procedimento dentário, sente-se mais confiante e seguro(a) com a sua auto-

imagem?  

Sim    

Não 

 

6)Em caso de ter uma perda dentária na região anterior, optaria por: 

Prótese Fixa                                                     

Prótese Removível  

 

7)Realizaria algum tratamento dentário para fins exclusivamente estéticos?  

Sim       Qual? __________________ 

Não 
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Questionário 2 (Observe as imagens e responda à tabela que se segue) 

 

 

Sobre as imagens, responda às questões com sim ou não:  

 

*Nota: Imagens retiradas da internet sem autorização do autor 

 Paciente I Paciente II Paciente III Paciente IV 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Mudaria algo neste sorriso?         

Mudaria a cor dos dentes?         

Mudaria o tamanho dos dentes?         

Mudaria o alinhamento dos dentes?         

Mudaria o formato dos lábios?         

Mudaria a porção de gengiva que aparece 

neste sorriso? 

        

Qual é o sorriso que mais gosta?  

Se pudesse mudar apenas um dos sorrisos, 

qual mudaria? E o quê? 

 

Paciente I Paciente II 

Paciente IV Paciente III 
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Explicação do estudo 

 

Por favor, leia com atenção a informação que se segue. Se considerar que algo está 

incorreto ou pouco claro, não hesite em solicitar mais informações ou colocar as 

questões que julgar necessárias. 

 

Foi convidado(a) pela investigadora a participar no estudo “Avaliação da perceção da 

estética dentária por pacientes e médicos dentistas da FMDUP”. 

Este estudo tem como objetivo analisar alguns fatores relacionados com a estética facial 

e dentária, na visão de pacientes e médicos-dentistas e, principalmente, as 

discordâncias entre ambos os grupos.  

O protótipo de beleza está em constante luta contra o tempo, não existindo um modelo 

universal. O conceito de beleza sofre constantemente influências de variáveis sociais, 

culturais como também biológicas. Cada vez mais existem novos tratamentos estético-

dentários, novas técnicas e novas tendências. Como é do conhecimento geral, o 

cuidado com a aparência é uma característica da população portuguesa sendo que o 

campo na área estético-dentária é vasto. O aumento progressivo do número de 

consultas na área estética que se tem vindo a revelar tanto na medicina como na 

medicina dentária comprova isso mesmo.  

Assim, por este motivo, um dos fundamentos desta pesquisa, é evidenciar que as 

pessoas relacionam a questão do bem-estar numa condição que pode ser alcançada 

através dos mais variados fatores que influenciam a aparência estético-dentária. 

Num ser humano, para a interação e aceitação social, assim como para uma boa auto-

estima, sentir-se bonito e atraente é um fator fundamental. Dentro desta área o sorriso, 

no seu conjunto, desempenha um papel essencial. 

Indivíduos considerados bonitos estão associados a fatores positivos. De entre estes 

fatores temos como exemplo o sucesso profissional, a boa saúde assim como bons 

relacionamentos interpessoais. 

De um modo global todos nós queremos apresentar um sorriso natural. Por isso mesmo, 

têm vindo a ser desenvolvidos materiais restauradores que permitem um tratamento 

minimamente invasivo, que preservam ao máximo a estrutura sã além de obterem uma 

excelente estética dentária. 

A finalidade da presente investigação visa, deste modo, assinalar as diferentes 

perspetivas do conceito social de estética quer por parte de pacientes quer de médicos 

dentistas. 
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Este estudo utiliza uma metodologia bibliográfica, de investigação, em que serão 

facultados questionários com questões coincidentes para ambos os grupos de 

profissionais e pacientes. O questionário dirigir-se-á a pacientes e a profissionais da 

clínica da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. 

Não haverá qualquer risco ou desconforto para os participantes. 

 

A sua participação é voluntária e não haverá qualquer contrapartida ou pagamento.  

Todos os dados recolhidos são confidenciais e serão utilizados exclusivamente para fins 

científicos.  

A sua participação é valorizada e desde já agradecida. 

  

Investigadora: Adriana Bento Monteiro 

 

 

Tomei conhecimento de que, segundo as recomendações da Declaração de Helsínquia, 

a informação que me foi proporcionada abordou os objetivos, os métodos, os benefícios 

previstos, o eventual desconforto e os potenciais riscos. Também fui informado(a) de 

que tenho a oportunidade de decidir livremente aceitar ou recusar a todo o tempo a 

minha participação no estudo.  

 

 

Data __/__/__ 

 

Assinalar em caso de afirmativo:  

 

_________________________________ 
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