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A autopercepção da estética dental e
seu impacto na vida do adolescente
Self concept of dental aesthetics and its impact on the life of
adolescents

> RESUMO
Objetivo: Analisar a produção científica nacional e internacional sobre a autopercepção da estética dental pelos adolescentes
e sua repercussão na qualidade de vida, autoestima e satisfação com a aparência. Fontes de dados: Revisão integrativa da
literatura de artigos indexados Pubmed, Lilacs e na Medline e com as perguntas norteadoras "a autopercepção da estética
dental dos adolescentes corresponde a maloclusão observada por profissionais da área?", "Existe associação entre tratamento
ortodôntico e a melhora da autoestima?" e "A presença de maloclusão impacta na qualidade de vida dos adolescentes
ou na satisfação com aparência?". Síntese dos dados: Os adolescentes percebem as maloclusões, as quais impactam
no bem-estar emocional, e o tratamento ortodôntico melhora a autoestima e satisfação com a aparência. Conclusão: A
autopercepção das maloclusões leva a insatisfação com aparência, menor qualidade de vida e menor autoestima e deve ser
considerado um critério importante no diagnóstico dos tratamentos ortodônticos. Quanto mais severa a maloclusão, maior
a autopercepção negativa. Todavia, indivíduos com baixa autoestima tendem a perceber mais as imperfeições mesmo em
casos de maloclusão leve. O apinhamento da região anterior da maxila e o espaço entre os dentes foram as características
da maloclusão mais percebidas subjetivamente.

> PALAVRAS-CHAVE
Má oclusão, estética dentária, autoimagem, adolescente.

> ABSTRACT
Objective: Analyze the national and international scientific literature on the self-perception of dental aesthetics by
adolescents and its impact on their quality of life, self-esteem and satisfaction with appearance. Data source: Integrative
literature review of articles indexed in PubMed, Lilacs and Medline and the guiding questions: "does self-perceived dental
aesthetics of adolescents correspond to malocclusion observed by professionals in the field?", "Is there an association
between orthodontic treatment and the improvement of self-esteem?", and "does the presence of malocclusion have an
impact on the quality of life of adolescents or in satisfaction with appearance?". Data synthesis: Adolescents do perceive
malocclusion which impacts their emotional well-being, and orthodontic treatment does improve self-esteem and
satisfaction with appearance. Conclusion: The perception of malocclusion leads to dissatisfaction with appearance, lower
quality of life and lower self-esteem and it should be considered as an important criterion in the diagnosis of orthodontic
treatment. Severe malocclusion generates greater self-awareness. However, individuals with low self-esteem tend to perceive
more the imperfections even in cases of mild malocclusions. The crowding of anterior jaw and the space between the teeth
were the malocclusion features more subjectively perceived.
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> INTRODUÇÃO
De acordo com o levantamento nacional de
saúde bucal1, 38,8% dos adolescentes do país
apresentam problemas de oclusão aos 12 anos
de idade. Em 19,9% desses adolescentes, os problemas se expressam na forma mais branda. No
entanto, 19,0% têm maloclusão severa ou muito
severa, sendo estas as condições que requerem
tratamento mais imediato, constituindo-se uma
prioridade em termos de Saúde Pública1.
As maloclusões têm ocupado o terceiro lugar dentre os problemas bucais na população
brasileira, porém, a inclusão destas alterações
como um problema de saúde pública se deve
não apenas a sua alta prevalência, mas também
ao impacto sobre a qualidade de vida das pessoas2.Além de um diagnóstico clínico, também
é necessário considerar os fatores mais subjetivos, pois a doença não implica somente na
ausência de um bem-estar físico. É importante
destacar que mesmo quando este bem-estar físico não está presente, o seu impacto irá depender, em grande parte, do estado psicológico, de
princípios e de valores pessoais e culturais do
indivíduo3.
No período da adolescência, a aparência
física assume uma importância significativa na
construção da identidade pessoal, incluindo a
relação com o próprio corpo. Uma variedade de
fatores sociais, psicológicos, culturais e pessoais
influencia a autopercepção da aparência dental
e a procura por tratamento ortodôntico4.
O conceito atual de saúde, não nos permite
pensar no processo saúde/doença sem considerar os aspectos psicossociais. Desta forma, dentro de uma concepção salutogênica da teroria
de Antonovsky, procura-se explicar porque pessoas em condições adversas semelhantes apresentarem resultados diferentes em termos de
saúde. Não se trata de selecionar os indivíduos
mais fortes dos mais fracos e sim identificar os
que possuem menos recursos psicológicos e que
não acreditem em suas próprias possibilidades
de influenciar a sua vida e a sua saúde5.
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O modelo salutogênico é apresentado
como um contraponto ao modelo patogênico
e relaciona-se diretamente com a promoção de
saúde. Os princípios da salutogênese têm sido
aplicados no desenvolvimento de ações educativas voltadas para a promoção da saúde e na formulação de modelo teórico para a construção
de políticas públicas saudáveis6.
Atualmente, para avaliar qualquer intervenção na área de saúde, incluindo serviços de
atenção à saúde bucal, como a ortodontia, são
necessárias medidas de importância para o paciente, que reflitam suas percepções, sem deixar
de lado as medidas informativas para o clínico.
Portanto, os indicadores subjetivos vêm se tornando importantes ferramentas para conseguir
captar também a percepção que o paciente tem
sobre seu sorriso7, podendo servir de critério na
seleção de pacientes com maior necessidade de
tratamento no serviço público8.
Sendo a autoimagem a descrição que o indivíduo faz de si, torna-se importante observar
dois aspectos distintos: o descritivo, chamado
de autoimagem ou autopercepção, e o valorativo, chamado autoestima9.Quando há a percepção de um desvio estético na aparência física,
dentro dessa descrição, o impacto de tal desvio
na autoestima é uma questão importante para
determinar os benefícios de um tratamento ortodôntico corretivo10. A insatisfação com a aparência estética tem sido associada a uma discrepância entre a percepção de sua aparência e o
desejo relativo a um padrão11.

OBJETIVO
Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a autopercepção das maloclusões pelos
adolescentes.

MÉTODO
Este estudo de revisão integrativa da literatura foi conduzido pelas seguintes perguntas
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norteadoras: ‘a autopercepção da estética dental dos adolescentes corresponde a maloclusão
observada por proﬁssionais da área (normativa)’
‘Existe associação entre tratamento ortodôntico e a melhora da autoestima?’, ‘A presença de
maloclusão impacta na qualidade de vida dos
adolescentes ou na satisfação com aparência?’.
Esta revisão foi realizada através da análise
de artigos publicados em bases de dados com
grande quantidade de pesquisa de impacto para
a saúde (Tabela 1). O estudo incluiu os artigos
sobre o tema autopercepção, maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico disponíveis
na literatura internacional e nacional indexados
no National Library of Medicine (Pubmed), Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde
(Lilacs) e na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline).
Para o refinamento da pesquisa foram definidos como critérios de inclusão os artigos nos
idioma inglês, português e espanhol, com os
resumos disponíveis nas bases de dados supracitadas, no período de 2004 a 2015 e que abordassem a faixa etária de 10 a 19 anos. Excluiu-se
desta seleção os estudos que se encontravam
repetidos nas bases de dados, os estudos que se
classificassem como artigo de revisão de literatura e os que não se apresentavam em formato
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de artigo, como guidelines, cartas, editoriais, teses e dissertações.
Como estratégia foi realizada a busca empregando-se o formulário de pesquisa avançada, utilizando-se os seguintes descritores de assunto e operadores lógicos: “Self concept” AND
“malocclusion“ OR “orthodontic treatment”
reconhecidos pelo vocabulário MESCH e DESC.
Na tabela 1, é possível visualizar a quantidade
de artigos encontrados em cada base de dados.
Primeiramente foram lidos todos os títulos,
em seguida os artigos que tiveram seus resumos
selecionados (de acordo com os critérios supracitados) foram lidos na integra e analisados,
levando-se em consideração a população-alvo,
o desenho do estudo, o plano amostral, a metodologia utilizada e os resultados encontrados
nas associações entre a autopercepção do adolescente e a maloclusão ou tratamento ortodôntico. O quadro abaixo mostra como foi o processo de seleção dos artigos (Tabela 2).
Os artigos excluídos apresentaram faixa
etária diferente do objetivo do presente estudo,
abordaram autopercepção de outras partes do
corpo, não utilizaram nenhum instrumento validado de autopercepção ou abordavam o tema de
interesse, mas o objetivo da pesquisa não era a autopercepção da estética dental pelo adolescente.

Tabela 1. Base de dados e os respectivos números de artigos encontrados no presente estudo.
Pubmed

Medline

Lilacs

TOTAL

80

179

4

263

Autopercepção e maloclusão ou tratamento ortodôntico

Tabela 2. Seleção dos artigos encontrados no presente estudo.
Maloclusão, senso de coerência e autopercepção
262 artigos encontrados

211 excluídos

Leitura de títulos

51 selecionados

51 artigos

20 excluídos

Leitura de resumos

31 selecionados

Adolescência & Saúde

31 artigos

12 excluídos

Leitura na íntegra

19 selecionados
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> RESULTADOS
Com a finalidade propiciar uma visualização
panorâmica dos estudos sobre maloclusão e autopercepção em adolescentes segue a tabela 3.
Os estudos mostraram correlações significativas
entre a maloclusão normativa e autopercebida
(MomeniSalehi, 2010), aumento da insatisfação
com a maloclusão de acordo com a maior severidade do caso (Peres et al. 2008; Tessarollo
et al. 2011) e aumento da idade (Phillips e Beal,
2009). O tratamento ortodôntico das maloclusões impacta positivamente na qualidade de vida
dos adolescentes e na autopercepção da estética
dental ( Badran 2010, Feu et al. 2012 e Hirvinwn

et al. 2012) principalmente naqueles com baixa
autoestima (Agou et al. 2008). A presença da
maloclusão impacta em aspectos psicossociais
(Paula et al. 2011) e sua correção está mais associada a bem-estar emocional que funcional.
Quanto à distribuição temporal, os estudos
foram divididos em três períodos da seguinte
forma: 5% de 2004 até 2006; 52% de 2007 a
2010 e 43 % de 2011 até a presente data. Quanto à distribuição geográfica, 10% das pesquisas
localizaram-se no continente africano; 20% no
continente europeu; 25% no continente asiático
e 45% foram realizadas no continente americano. Dentro do continente americano, a maioria
das pesquisas foi realizada no Brasil (78%).

Tabela 3. Artigos de autopercepção e maloclusão em adolescentes analisados no presente estudo.
Autores / Anos
Marques et al.
2009.4

Peres et al.
2010.10

Países

Amostras

Brasil

403

Brasil

717

Faixas etárias

Resultados

14-18

Desalinhamento dos dentes ânterosuperiores é o aspecto oclusão mais
autopercebido pelos adolescentes.

12-15

O tratamento ortodôntico é uma
parte importante do serviço de saúde,
especialmente pelo impacto da maloclusão
na autoestima.

Agou et al.
2008.12

Canadá

191

11 a 14

O impacto da maloclusão na qualidade
de vida é substancial nas crianças com
baixa autoestima (parte valorativa da
autopercepção).

Badran 2010.13

Jordânia

410

14 a 16

Alunos que receberam tratamento
ortodôntico apresentaram uma autoestima
mais elevada do que os que não receberam.

De Baets et al.
2012.14

Bélgica

223

11 a 16

Não houve evidência de que a autoestima
modera a relação entre qualidade de vida e
necessidade de tratamento ortodôntico.

Feu et al.2012.15

Jung 2010.16

Brasil

Korea

284

5343

12-15

Tratamento ortodôntico fixo em
adolescentes de 12 a 15 anos melhora
significativamente a autopercepção da
estética dental.

12-15

O sexo desempenhou um papel
importante na relação entre autoestima e
maloclusão, com efeitos significativos na
vida das meninas.
continua
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Continuação da Tabela 2

Autores / Anos
Momeni e
Salehi 2010.17

Moura et al.
2013.18

Paula et al.
2011.19

Peres et al.
2008.20

Países
Iran

Brasil

Brasil

Brasil

Amostras
900

1290

301

328

Faixas etárias

Resultados

12-15

Correlação significativa entre a maloclusão
normativa e autopercebida, não havendo
diferença entre os gêneros.

12-16

Entre os adolescentes insatisfeitos com
seu sorriso, 69,2% é devido a alguma
característica oclusal e 30,8% por outros
motivos.

14-18

A satisfação com a aparência dental e a
necessidade de tratamento ortodôntico
normativo foram positivamente associadas
com o impacto psicossocial.

15

A prevalência da maloclusão moderada e
severa foi de 30,6% para meninos e 32,8%
para meninas, sedo elas mais insatisfeitas com
aparência do sorriso (46,5%) e eles (29,8%).

Phillips, Beal
2009.21

Estados
Unidos

69

10-15

A idade foi inversamente proporcional a
autopercepção (P <0,01), indivíduos mais
jovens tendem a avaliar a aparência dos
dentes de forma mais positiva.

Spalj et al.
2010.22

Croácia

3196

10-19

A maloclusão tem mais impacto no bem
estar emocional do que funcional ou social.

Tessarollo et al.
2011.23

Hirvinen et al.
2012.24

Nagarajan,
Pushpanjali
2010.25

Brasil

Filândia

India

704

61

1618

12 a 13

Cada aumento no índice normativo de
maloclusão repercutiu em um aumento
significativo da probabilidade de
insatisfação com a aparência dental.

16-18

Adolescentes tratados ortodonticamente
são significantemente mais satisfeitos com
a aparência dos seus dentes que os não
tratados (P=0,034)

14-15

Não houve diferenças estatísticas na
percepção das maloclusões entre os
gêneros e houve correlação fraca entre
maloclusão normativa e autopercebida.

Onyeaso et al.
2005.26

Nigeria

614

12-18

Maloclusões, especialmente desalinhamentos
na maxila e espaços entre os dentes, podem
afetar negativamente a imagem corporal e
autopercepção de adolescentes nigerianos.

Ajayi 2011.27

Nigéria

91

12

76% dos adolescentes nigerianos da
amostra estavam satisfeitos com aparência
dos seus dentes.

Nammontri et
al. 2013.28

Tailândia

257

10-12

Adolescência & Saúde

É possível melhorar percepções sobre
a saúde bucal através de intervenções
escolares.
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> DISCUSSÃO
Alguns estudos demonstraram correlação
entre a necessidade de tratamento normativo e
a percepçãodo adolescente, porém, esta correlação foi fraca, pois os adolescentes foram menos críticos em relação a sua aparência estética
que os profissionais13,22-24.
A literatura sugere que o tratamento ortodôntico pode trazer alguns benefícios psicossociais, como melhora da percepção estética e redução da ansiedade social4,29. Os achados de Feu
et al. (2012)15 corroboram com este pensamento
pois, ao compararem trêsgrupos de adolescentes: sem tratamento, a espera de tratamento
ortodôntico e no início de um tratamento ortodôntico, verificaram que, no início, o grupo em
tratamento ortodôntico teve uma pontuação de
autopercepção estética 96% maior que o grupo sem tratamento, principalmente na primeira
semana de tratamento. Esse resultado provavelmente ocorreu porque no início do tratamento as maloclusões tornam-se mais evidentes,
as dores e o desconforto com o aparelho são
maiores, e influenciam na elevação da insatisfação do adolescente. Porém, na entrevista final,
as queixas do grupo em tratamento foram 20%
inferiores aos outros grupos. Corroborando com
os estudos supracitados, Hirvinen et al. (2012)24
compararam adolescentes tratados ortodonticamente e não tratados, sendo os primeiros significativamente mais satisfeitos com sua aparência
dental (P= 0,034).
Por outro lado, De Baets et al. (2012)14
encontrou uma significativa associação entre
necessidade de tratamento ortodôntico e qualidade de vida relacionada à saúde bucal, e entre
autoestima e qualidade de vida. No entanto, não
foi encontradanenhuma evidência de que a autoestima influencie a relação entre qualidade de
vida e necessidade de tratamento ortodôntico.
Nammontri et al. (2013)28 conduziram uma
intervenção de base escolar para melhorar fatores psicossociais relacionados à saúde bucal e os
resultados demonstraram que houve no grupo
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de intervenção uma melhora na percepção da
estética dental e na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, sendo necessários outros
estudos para acompanhar a estabilidade dos resultados obtidos.
A análise de regressão do estudo com adolescentes canadenses de Agou et al. (2008)12
demostrou que a autoestima contribuiu significantemente com variações de escores de
autopercepção, entretanto, a quantidade de
variância explicada pelas medidas normativas
das maloclusões são relativamente pequenas.
Os relatos dos impactos psicossociais são semelhantes aos encontrados empacientes nigerianos
em tratamento ortodônticos, enfatizando as
consequências negativas da maloclusão26.
Quanto ao papel do gênero na autopercepção da maloclusão, Peres et al. (2008)20 realizaram em seu estudo uma análise de regressão de Poisson com variância robusta, a fim de
identificar os fatores de risco para a insatisfação
com aparência do sorriso e ajuste de variáveis de
confusão como presença de cárie e nível socioeconômico, e assim, obtiveram uma associação
positiva entre maloclusão e insatisfação com o
sorriso apenas em meninas.
Colaborando com esse estudo, Jung et al.
(2010)16 observaram que dentes anteriores apinhados causam baixa autoestima em meninas
adolescentes e após a correção com tratamento
ortodôntico fixo, esta melhora significativamente, apresentando níveis semelhantes a adolescentes com oclusão normal. Já nos meninos, o
tratamento ortodôntico não repercute em diferenças significativas na autoestima. Spaljet et al.
(2010)22 também detectaram que adolescentes
do sexo feminino e mais jovens pontuam mais
alto na necessidade de tratamento ortodôntico autopercebido. Entretanto, Momeni e Salehi (2010)17, Nagarajan e Pushpanjali (2010)26
e Peres et al. (2010)1O encontraram correlação
significativa entre maloclusão normativa e autopercebida da mesma forma em ambos os sexos. Já Ajayi (2011)27, obteve maior número de
insatisfação com aparência dos dentes e maior
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desejo de tratamento ortodôntico entre os meninos (P < 0,05). Esse resultado diverge dos demais, mas visto que sua amostra era de apenas
91 estudantes, esta provavelmente retrata uma
característica local que não deve ser generalizada para população.
Quanto aos tipos de maloclusão e a autopercepção dos adolescentes, o apinhamento dos
dentes anteriores e superiores foram a característica oclusal que mais influenciou os adolescentes
a procurarem um tratamento ortodôntico26. Os
resultados das análises de regressão logística dos
estudos de Marques et al. (2009) 4 e de Moura
et al. (2013)18 com adolescentes brasileiros, indicaram que o fator diretamente envolvido no
desejo por um tratamento ortodôntico e insatisfação com o sorriso é o desalinhamento de
mais de 2mm nos incisivos superiores, seguido
pelos espaço entre os incisivos e mordida aberta
anterior de mais de 2mm. O estudo de Tessarollo e colaboradores23 (2012) também encontrou que o desalinhamento maxilar (P=0.010)
e mandibular (P=0,008) são os principais motivos para insatisfação com a aparência, mas a
perda dental foi outra característica com forte
impacto (P=0,010).Adolescentes que pontuam
alto na necessidade de tratamento ortodôntico
normativo, e possuem uma elevada autopercepção, são insatisfeitos com a aparência dos seus
dentes e evitam sorrir13.
Considerando o grau de severidade da maloclusão e o nível de insatisfação com o sorriso,
Tessarollo et al. (2012)23 e Nagarajan e Pushpanjali (2010)25 verificaram que a insatisfação com
a aparência dos dentes aumenta com o aumento da severidade da maloclusão, no entanto, o
mesmo não ocorre com a função de fala e mastigação. A cada aumento de unidade de medida
normativa de maloclusão, de acordo com o Dental Aesthetic Indice (DAI), ocorreu um aumento
de 5% na probabilidade de insatisfação com a
aparência dental.
Paula et al (2011)19 verificaram que insatisfação com a aparência, níveis mais elevados de
maloclusão e sorriso gengival são associados com
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maiores impactos psicossociais, sendo a satisfação
com a aparência o coeficiente de regressão mais
significativo (P <0,001). Resultados semelhantes
foram encontrados por Onyeaso e colaboradores26 (2005) que obtiveram diferenças altamente
significativas de implicações psicossomáticas devido à maloclusões, entre indivíduos com maloclusão normal ou leve e aqueles com maloclusão
acentuada (P <0,001), indicando a consciência da
maloclusão, a insatisfação com a aparência dos
dentes e o impacto da aparência desfavorável dos
dentes em comparação com as de seus pares. Já
Phillips e Beal (2009)21 afirmaram que o nível de
satisfação (sentimentos positivos) está mais fortemente relacionado com a autopercepção do que
com a severidade da maloclusão.
Levando em consideração a prevalência
das maloclusões e a grande demanda por um
tratamento ortodôntico nos serviços públicos,
a avaliação da autopercepção dos adolescentes
torna-se uma ferramenta importante que pode
subsidiar o planejamento deste serviço. Possibilitando a seleção dos pacientes mais necessitados
e a criação de políticas públicas levando em consideração o princípio da equidade30, onde os menos favorecidos psicologicamente, que possuem
uma maior necessidade apoio e incentivo sejam
favorecidos em comparação com seus homólogos que possuem uma autoestima mais elevada.

CONCLUSÃO

>
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Quanto à autopercepção das maloclusões
pelos adolescentes podemos concluir que quanto mais severa a maloclusão, maior a autopercepção. Todavia, indivíduos com baixa autoestima tendem a perceber mais as imperfeiçoes
mesmo em casos de maloclusão leve. A maioria
dos estudos observou uma associação positiva
entre a insatisfação com a aparência dos dentes
e adolescentes do sexo feminino. O apinhamento da região anterior da maxila e o espaço entre
os dentes foram às características da maloclusão
mais percebidas subjetivamente.
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A literatura demostrou que a autopercepção das maloclusões pelos adolescentes impacta
na qualidade de vida, autoestima e satisfação
pessoal e, portanto seria importante a inclusão
desse critério subjetivo nas avaliações ortodônticas para que se possa priorizar indivíduos mais
necessitados, considerando o adolescente como
um ser biopsicossocial.

Costa et al.
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