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RESUMO  

 

 

FARIAS, Kelly Roberta Araújo. Conhecimento da população a respeito da área de 

atuação do cirurgião-dentista e Odontologia Estética na cidade de Maringá. 2019. 36 p. 

Graduação em Odontologia – UniCesumar, Maringá, 2019.  

 

 

A realização de pesquisas populacionais é fundamental tanto para atualização como para se 

obter novos conhecimentos a respeito de várias áreas, principalmente na saúde, onde cada vez 

mais se obtêm novos procedimentos para mantê-la ou recuperá-la. Na Odontologia, surgem 

constantemente novas técnicas e opções de tratamento para que a população possa procurar e 

obter um bem-estar funcional, estético e até mesmo psicológico. Para isso, é necessário que a 

população saiba da disponibilidade, tenha conhecimento dos tratamentos a que podem 

recorrer, além das especialidades dos profissionais que podem buscar. A seguinte pesquisa 

visa saber o conhecimento da população a respeito do citado tema, se a população tem 

conhecimento dos profissionais e procedimentos estéticos que podem buscar nos consultórios 

odontológicos. 

 

Palavras-chave: População; estética dentária; especialidades odontológicas.  

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

Conducting population surveys is essential both for updating and for gaining new knowledge 

about various areas, especially in health, where new procedures are increasingly being 

obtained to maintain or recover it. In dentistry, new techniques and treatment options are 

constantly emerging so that the population can seek and achieve functional, aesthetic and 

even psychological well-being. For this, it is necessary that the population knows the 

availability, is aware of the treatments they can resort to, as well as the specialties of the 

professionals they can seek. The following research aims to know the population's knowledge 

about the aforementioned theme, if the population is aware of the professionals and aesthetic 

procedures they can look for in dental offices. 

 

Keywords: Population; dental aesthetics; dental specialties. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A prática odontológica já existe há muitos séculos, mas o termo “Odontologia” foi 

encontrado pela primeira vez em um dicionário em 1739, publicado pelo padre Raphael 

Bluteau. Até então, aqueles que exerciam a função dos cuidados dentários eram chamados de 

cirurgiões ou barbeiros (PEREIRA, 2012). No Brasil, antes do período colonial, já haviam 

práticas indígenas para a melhora de dores ou problemas odontológicos (PEREIRA, 2012). 

No início, a Odontologia não era uma área específica, e sim uma parte da medicina 

(FERRARI, 2011, p. 15). 

O curso de Odontologia foi instituído no Brasil em 25 de outubro de 1884, por 

determinação do Decreto 9.311, sendo comemorado atualmente nesta data o Dia Nacional do 

Cirurgião-dentista (PEREIRA, 2012). Desde então, a área vem se desenvolvendo, surgindo 

novas especialidades, novas opções de tratamento, novos materiais e técnicas, visto que 

antigamente a profissão era voltada para uma Odontologia mais curativa, e atualmente para 

uma Odontologia preventiva, e mais recentemente, um expressivo aumento da área de estética 

dental (RODRIGUES, 2015). Diante da expansão do campo de atendimento do odontólogo, o 

conhecimento da população sobre essas especialidades e opções de tratamento é fundamental, 

tendo em vista sua saúde e bem-estar. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este projeto visa avaliar o conhecimento da população sobre as áreas em que o 

profissional da Odontologia atua, assim como seus conhecimentos sobre os procedimentos da 

Odontologia Estética, uma área que vem trazendo cada vez mais opções de tratamentos. 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

O objetivo principal do projeto é que a população tenha um melhor conhecimento a 

respeito de sua saúde, dos profissionais e campos de atuação que podem recorrer na área da 

Odontologia e sobre tratamentos estéticos disponíveis que possam buscar. E em relação aos 

profissionais que possam entender as expectativas de seus pacientes, se prepararem e oferecer 



 

tratamentos das diversas áreas da Odontologia, além de tratamentos estéticos, com melhor 

entendimento de seu público alvo, dentro da população do município de Maringá. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Entender o conhecimento da população a respeito do determinado tema do trabalho é 

essencial para o profissional da Odontologia compreender as expectativas de seus pacientes, 

ter um parâmetro do que estes buscam hoje em dia em um consultório odontológico, entender 

se estão atualizados a respeito das novas opções de tratamento que lhes tragam estética e bem 

estar. Esse entendimento auxilia também nas escolhas de atuação do profissional, ou seja, em 

que área se especializar, onde trabalhar, se os pacientes procuram tratamento com 

informações atualizadas, que especialidades odontológicas estão sendo mais solicitadas, em 

quais há menos oferta no mercado. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

Foi aplicado um questionário, para uma amostra de sessenta pessoas adultas, tendo 

estas entre 25 (vinte e cinco) e 60 (sessenta) anos, residentes da cidade de Maringá, com 

escolaridade mínima de ensino fundamental concluído e ser leigo na área, com perguntas 

objetivas, questionando-as sobre seu conhecimento das áreas de atuação do cirurgião-dentista, 

listadas no portal de especialidades do site do Conselho Regional de Odontologia de São 

Paulo, totalizando 25. Além disso, constaram perguntas específicas sobre procedimentos de 

Odontologia estética, para que assinalassem aqueles que tivessem conhecimento e também 

procedimentos estéticos já realizados.  

Para a análise de dados foi avaliada a porcentagem por área de atuação, ou seja, das 

especialidades da Odontologia, bem como, dos procedimentos de Odontologia Estética e 

Harmonização Orofacial. 

 

1.3.1 Instrumentos  

 

O instrumento de coleta de dados do trabalho foi um questionário com 3 (três) 

questões objetivas, visando avaliar o conhecimento da população sobre as áreas em que o 



 

profissional da Odontologia atua e procedimentos estéticos da área através de posterior 

análise estatística. 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

 Visto que, mesmo com o avanço da Odontologia, ainda se tem uma visão curativa, 

onde as pessoas procuram o atendimento do profissional somente em casos de dor ou algum 

incômodo na cavidade bucal, a hipótese inicialmente proposta para o estudo é de que a 

população conheça em maioria procedimentos curativos e especialidades voltadas ao 

atendimento curativo. Estima-se que poucos indivíduos da pesquisa apresentarão 

conhecimento a respeito de procedimentos estéticos da Odontologia, visto que, como já 

citado, ainda existe uma grande quantidade populacional que somente procura o cirurgião-

dentista em casos de dor, sem o hábito de consultas preventivas regulares. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

O surgimento de novas especialidades na área odontológica vem sendo intenso e 

rápido, e é importante para o desenvolvimento da profissão, gerando novas oportunidades e 

conhecimentos. Mas é necessário ser bem definido a atuação de cada área, como atua, em que 

população vai atuar. Sendo assim, definiremos as áreas de atuação do cirurgião-dentista neste 

trabalho, como também abordar a respeito de procedimentos estéticos na Odontologia. 

As especialidades mais comuns, presentes no dia-a-dia da população são as mais 

conhecidas. Endodontia, prótese dentária, prótese bucomaxilofacial, implantodontia são 

exemplos de áreas basicamente curativas.  

A acupuntura é uma terapia utilizada no tratamento de doenças e promoção de saúde. 

Este método chegou ao Brasil há cerca de cem anos e desde então vem sendo usada em várias 

áreas da saúde. Na Odontologia, a acupuntura é uma especialidade recente, que teve seu 

reconhecimento em 2015 pelo Conselho Federal de Odontologia, sendo o profissional atuante 

na, cirurgião-dentista-acupunturista. Esta técnica na Odontologia visa práticas 

complementares à saúde bucal contribuindo no controle do medo e da ansiedade (VIANNA, 

2008). Também vem sendo um tratamento bastante utilizado no tratamento de DTM, 

apresentando sucesso (FLORIAN, 2011). 

Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma área da Odontologia cujo 

profissional tem um amplo campo de atuação, podendo atuar tanto em consultórios quanto em 

hospitais, sendo responsável por diagnóstico e tratamentos cirúrgicos associados a 

traumatismos, lesões e doenças da cavidade oral e estruturas associadas (CAPELARI, 2014). 

A dentística é um conhecimento básico da Odontologia. Sua especialidade já é mais 

ampla, indo desde a remoção de cáries, até procedimentos estéticos como facetas, clareamento 

(CONCEIÇÃO, 2007). É uma das especialidades mais conhecidas. 

Disfunção temporomandibular e dor orofacial é a especialidade que trata problemas na 

articulação temporomandibular, tanto DTM articular, como DTM muscular (CARRARA, 

2010). 

A endodontia atua na prevenção, diagnóstico, tratamento e conservação dos tecidos 

pulpares, inclusive casos de traumatismos e procedimento cirúrgicos relacionados, quando 

necessário (CFO-63/2005). 

Estomatologia é a especialidade voltada a doenças da boca e estruturas anexas, 

manifestações de doenças sistêmicas na cavidade oral, alem de atuar na prevenção de câncer 

bucal e/ou seu diagnóstico (CFO-63/2005). 



 

A harmonização orofacial, especialidade recente reconhecida em 2019, visa o 

equilíbrio, função e estética dos dentes e face. Podendo ser obtidos através de meios e 

métodos como a toxina botulínica, preenchedores faciais, bioestimuladores de colágeno, 

laserterapia, entre outros (GARBIN, 2019). 

O profissional homeopata tem o objetivo de tratar o indivíduo valorizando o todo 

(RATCLIFFE, 2002), integrando as PIC’s (Práticas Integrativas e Complementares) que 

auxiliarão no tratamento, tendo um melhor controle e melhor desempenho no tratamento 

realizado. Mas ainda é um conhecimento e prática pouco disseminada entre os profissionais 

(LIMA, 2018). 

Implantodontia é a especialidade que visa a reabilitação de dentes perdidos, 

permitindo aos seus pacientes uma reabilitação funcional, estética e de auto-estima 

(SANTOS, 2011). O implantodontista executa técnicas cirúrgicas e específicas na colocação 

de implantes, manutenção e controle dos implantes, realização de enxertos ósseos e gengivais 

e de implantes dentários no complexo maxilo-facial (CRO-SP). 

A odontogeriatria prevê os cuidados da saúde bucal da população de terceira idade, 

visto que a saúde bucal é de extrema importância para a manutenção da saúde geral (ROSA, 

2008). 

A Odontologia do Esporte tem como objetivo a promoção da saúde bucal e sistêmica 

em atletas, sendo segundo os autores, tratamento dos traumas dentários nas práticas 

esportivas, os pontos principais de intersecção entre os esportes e a Odontologia (PASTORE, 

2017). 

A Odontologia do trabalho é a especialidade que visa a saúde do trabalhador, 

procurando combater as patologias que acometem a saúde, seus agravos e fatores que 

contribuam. Além de prevenção e promoção da saúde nos diversos tipos de ambientes 

laborais, nos quais os trabalhadores se inserem (SILVA, 2013). 

Odontologia hospitalar é o exercício da saúde bucal dentro de ambiente hospitalar, 

com ações paliativas, de prevenção, diagnóstico, entre outras, complementando assim, o 

trabalho de outros profissionais como dos cirurgiões bucomaxilofaciais (TEIXEIRA, 2019). 

A Odontologia legal é a especialidade que aplica os conhecimentos odontológicos aos 

interesses do Direito, realizando perícias e auxiliando em investigações trabalhistas, 

administrativas, civis e principalmente criminais, como por exemplo, em identificação de 

cadáveres (SILVEIRA, 2008). 

A especialidade Odontologia para pacientes com necessidades especiais visa um 

atendimento diferencial para pacientes que apresentam algum tipo de deficiência, seja esta 



 

física, mental ou social, sendo esse grupo os que apresentam um maior comprometimento da 

saúde bucal (SANTOS, 2012). 

A Odontologia do sono participa no tratamento de bruxismo, ronco, apneia obstrutiva 

do sono e demais distúrbios associados ao sono através de orientações, correções 

ortodônticas, cirurgias e aparelhos intra-orais (REIS, 2016). Foi criada a Associação 

Brasileira de Odontologia do Sono, formada por profissionais da Odontologia envolvidos no 

tratamento de distúrbios do sono, junto à Associação Brasileira do Sono. 

Odontopediatria é a área que cuida e trata dos problemas de saúde bucal em bebês, 

crianças e adolescentes, através de diagnóstico, tratamento e principalmente prevenção 

(VICENTE, 2015). 

Ortodontia é a área que tem o propósito de tratar e corrigir as más oclusões, além de 

ser responsável pela correção das estruturas dento-faciais e harmonização da face (CRO-SP). 

O tratamento ortodôntico está entre os tratamentos mais presentes, atrás somente da cárie 

dentária e doença periodontal (CRO-SP). A ortopedia funcional dos maxilares é a 

especialidade que soluciona desequilíbrios ósseos, musculares e de funcionamento dos 

maxilares, tendo seu reconhecimento como especialidade no ano de 2001 (SCHURT, 2001). 

A especialidade patologia oral e maxilofacial é responsável pelo estudo dos aspectos 

histopatológicos, diagnóstico e prognóstico de alterações do complexo bucomaxilofacial e 

estruturas anexas, podendo o profissional especialista nessa área, realizar exames 

complementares que possam lhe auxiliar no diagnóstico, como exames histopatológicos e 

biópsias (ANDRADE, 2010). A especialidade teve seu reconhecimento pela Resolução 

63/2005 do CFO. 

Periodontia é a área da Odontologia responsável pelos tecidos de suporte dos dentes, 

através de prevenção, diagnóstico e tratamento de alterações nos mesmos (CFO-63/2005). 

A especialidade de Prótese Dentária é a área responsável pela reabilitação em casos de 

perda dentária visando uma melhora tanto estética, como a autoestima, quanto funcional, 

como a mastigação e fonação (OLCHIK, 2013). A prótese bucomaxilofacial visa a 

reabilitação anatômica, funcional e estética, de regiões da maxila, da mandíbula e da face, que 

estejam comprometidas (CFO-63/2005). 

Radiologia odontológica e imaginologia é a área da Odontologia responsável por 

auxiliar o diagnostico através de exames complementares de imagem intrabucais e 

extrabucais, sendo a combinação de diferentes exames radiográficos fundamental para a 

elaboração diagnóstica (VICTORINO, 2015). 



 

Saúde coletiva é a área responsável por avaliar fatores que interferem na saúde dos 

indivíduos, tempo como principal ação a promoção da mesma (CFO-63/2005). 

Os procedimentos estéticos presentes na Odontologia vêm evoluindo cada vez mais, 

estando presentes novos procedimentos e técnicas. Sendo assim a importância de se 

compreender cada um deles: 

Aumento de coroa clínica é um dos procedimentos cirúrgicos mais presentes na 

periodontia, podendo ser classificada em dois tipos. O aumento de coroa clínica com 

finalidade estética, como em casos de sorriso gengival, e o aumento de coroa clínica com 

finalidade protética, em casos que o dente possui uma grande destruição e receberá um 

procedimento protético posterior por exemplo (PIMENTA, 2010). 

A Bichectomia é um procedimento estético bastante realizado para dar uma maior 

harmonia à face, ou seja, um formato facial mais definido através da remoção do corpo 

adiposo da bochecha, e em alguns casos, em pacientes que traumatizam a face interna da 

mucosa durante a mastigação (DOMINGUES, 2018). 

O clareamento dental é um dos tratamentos mais procurados nos consultórios para se 

ter estética, ou seja, as pessoas vêm procurando cada vez mais por um sorriso “perfeito e 

branco”. O clareamento é classificado em duas técnicas: caseiro e de consultório (FRANCCI,  

2010). 

As facetas de porcelana e de resina composta são tipos de tratamentos estéticos em que 

é feito o recobrimento da face vestibular por um material restaurador (porcelana ou resina) 

com o intuito de um reequilíbrio estético e funcional (MARIN, 2017). 

Implantes dentários são uma opção de reabilitação que vem apresentando um grande 

sucesso principalmente após a comprovação científica da osseointegração, sendo considerado 

de muita importância também para a estética (TEIXEIRA, 2010). 

Lentes de contato, assim como as facetas são técnicas da Odontologia estética 

consideradas minimamente invasivas (MARCONDES, 2015). 

Peeling gengival ou despigmentação é um procedimento estético realizado para uma 

melhora da estética em relação à pigmentação melânica da gengiva através de técnicas 

específicas (FONSECA, 2017). 

As próteses snap-on-smile, criadas pelo Dr. Marc Liechtung, famoso especialista em 

Odontologia Estética, são próteses removíveis encaixadas sobre os dentes, que apresentam 

uma cor branca, com o intuito de apresentar uma maior estética ao sorriso (GIURIATO, 

2014).   



 

Botox facial é o procedimento que vem sendo cada vez mais presentes no consultório 

odontológico. Esse procedimento implica na aplicação da substância toxina botulínica, que irá 

combater marcas de expressão e outras alterações (MAGALHÃES, 2018). 

Os fios de sustentação, também conhecidos como lifting facial, é um tratamento 

estético minimamente invasivo (fios têm aderência no tecido subcutâneo), que objetiva a 

redução de rugas e a correção e redefinição facial (NETO, 2016). 

O preenchimento com ácido hialurônico é uma opção de procedimento estético 

utilizado para a melhora dos sinais de envelhecimento, sendo um produto moldável e com 

resultados imediatos (MAGALHÃES, 2018). 

Redução de papada é o procedimento utilizado para reduzir o acúmulo de gordura na 

papada, além de permitir a melhora no contorno facial (NETO, 2006). 

Rinomodelação é um procedimento não cirúrgico que consiste na aplicação de ácido 

hialurônico no nariz para sua modelação estética, apresentando, geralmente, resultados 

satisfatórios (DAHER, 2018). 

 



17 
 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

O estudo realizado é quantitativo, sendo o instrumento de coleta de dados um 

questionário com perguntas objetivas enumeradas de 1 a 3. A análise quantitativa dos dados 

foi realizada através da formula: 

N° total de participantes (60) -------------------------100% 

                                   Números assinalados no tópico---------------------x 

A pesquisa foi realizada por um período de trinta dias, com a população maringaense. 

A média de idade foi de 39,65 anos, sendo 39% dos entrevistados do sexo masculino e 61% 

do sexo feminino. Em relação ao grau de escolaridade, os resultados foram: 16,67% 

apresentavam ensino fundamental completo, 23,33% ensino médio completo, 10% ensino 

médio incompleto, 23,33% ensino superior completo e 26,67% ensino superior incompleto. 

A primeira questão abordava o conhecimento que a população apresenta em relação às 

especialidades, áreas de atuação do cirurgião-dentista. Das listadas, a maior parte das pessoas 

conheciam as seguintes: Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (88,33%). Dentística 

(95%); Disfunção temporomandibular (76,66%); Endodontia (95%); Harmonização orofacial 

(71,66%); Implantodontia (98,33%); Odontogeriatria (60%); Odontologia para pacientes 

especiais (51,66%); Odontopediatria (95%); Ortodontia (93,33%); Ortopedia funcional dos 

maxilares (70%); Periodontia (83,33%); Prótese bucomaxilofacial (53,33%); Prótese dentária 

(98,33%); Radiologia e Imaginologia odontológica (81,66%) e Saúde Coletiva (71,66%). 

As especialidades menos conhecidas pela população foram as seguintes: Acupuntura 

(33,33%); Estomatologia (38,33%); Homeopatia (30%); Odontologia do Esporte (30%); 

Odontologia do trabalho (40%); Odontologia Hospitalar (46,66%); Odontologia legal 

(48,33%); Odontologia do sono (40%). 

A área de Patologia Oral e Maxilo-facial foi a única que apresentou resultados iguais, 

50% responderam conhecer, e 50% responderam não conhecer a especialidade. 

Todas foram classificadas e listadas em ordem decrescente de porcentagem, como 

mostra a Tabela 1. 

Na figura 1 tem-se a porcentagem individual de cada área apresentando os resultados 

positivos e negativos em relação ao conhecimento de cada especialidade. 

 

 ÁREA DE ATUAÇÃO PERCENTUAL 

1° Prótese Dentária 98,33% 



 

2° Implantodontia 98,33% 

3° Endodontia 95% 

4° Dentística 95% 

5° Odontopediatria 95% 

6° Ortodontia 93,33% 

7° Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial 88,33% 

8° Periodontia 83,33% 

9° Radiologia e imaginologia odontológica 81,66% 

10° Disfunção temporomandibular 76,66% 

11° Harmonização Orofacial 71,66% 

12° Saúde Coletiva 71,66% 

13° Ortopedia funcional dos maxilares 70% 

14° Odontogeriatria 60% 

15° Prótese bucomaxilofacial 53,33% 

16° Odontologia para pacientes especiais 51,66% 

17° Patologia 50% 

18° Odontologia Legal 48,33% 

19° Odontologia hospitalar 46,66% 

20° Odontologia do trabalho 40% 

21° Odontologia do sono 40% 

22° Estomatologia 38,33% 

23° Acupuntura 33,33% 

24° Odontologia do esporte 30% 

25° Homeopatia 30% 

Tabela 1: Ordem decrescente de classificação das especialidades de acordo com as 

porcentagens de conhecimento (sim). 

 



 

 

Figura 1 – Gráfico da distribuição das porcentagens de conhecimento da população por área, 

em ordem crescente. As barras azuis indicam as respostas positivas, e as barras laranja 

indicam as respostas negativas.  

 

A segunda questão, sobre o conhecimento de procedimentos estéticos odontológicos, 

apresentou os seguintes resultados: se conheciam ou já ouviram falar: Aumento de coroa 

clínica – 20%; Bichectomia – 55%; Botox Facial – 75%; Clareamento dental – 98,33%; 

Facetas de porcelana – 61,67%; Facetas de Resina Composta – 46,67%; Fios de sustentação – 

30%; Implantes – 93,33%; Lentes de contato – 73,33%; Peeling gengival – 15%; 

Preenchimento com ácido hialurônico – 28,33%; Prótese snap-on-smile – 3,33%; Redução de 

papada – 36,67%; Rinomodelação – 21,67%. 

Na figura 2, tem-se a distribuição proporcional de porcentagens de conhecimento de 

procedimentos estéticos. Todos foram classificados e listados em ordem decrescente de 

porcentagem de conhecimento, como mostra a tabela 2. 

 



 

 PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS PERCENTUAL 

1° Clareamento dental 98,33% 

2° Implantes 93,33% 

3° Botox Facial 75% 

4° Lentes de contato 73,33% 

5° Facetas de porcelana 61,67% 

6° Bichectomia 55% 

7° Facetas de Resina Composta 46,67% 

8° Redução de papada 36,67% 

9° Fios de sustentação 30% 

10° Preenchimento com ácido hialurônico 28,33% 

11° Rinomodelação 21,67% 

12° Aumento de coroa clínica 20% 

13° Peeling gengival 15% 

14° Prótese-snap-on-smile 3,33% 

Tabela 2: ordem decrescente de classificação dos tratamentos estéticos de acordo com as 

porcentagens de conhecimento. 

 



 

 

Figura 2: Gráfico da distribuição proporcional de porcentagens de conhecimento de 

procedimentos estéticos na Odontologia. 

 

A terceira questão abordava os procedimentos estéticos já realizados pela população, 

sendo assim, temos em números a quantidade realizada: Aumento de coroa clínica – 8; 

Bichectomia – 1; Botox Facial – 5; Clareamento dental – 28; Facetas de porcelana – 4; 

Facetas de Resina Composta – 4; Fios de sustentação – 2; Implantes – 6; Lentes de contato – 

1; Peeling gengival – 2; Preenchimento com ácido hialurônico – 0; Prótese snap-on-smile – 1; 

Redução de papada – 1; Rinomodelação – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ANÁLISE (DISCUSSÃO) 

 

Através dos resultados apresentados pode-se entender que a hipótese apresentada para 

o estudo, em parte, foi refutada, pois a população vem apresentando um bom conhecimento a 

respeito das áreas de atuação do cirurgião-dentista, apesar de serem ainda mais conhecidas as 

especialidades mais curativas, tais como prótese dentária, implantodontia, endodontia (Tabela 

1), como exposto na hipótese. Por meio disso, pode-se ver que a Odontologia que até a alguns 

anos atrás era curativa, atualmente apresenta-se preventiva e mais recentemente tem 

apresentado uma maior atuação na área estética, o que pode ser observado através da segunda 

questão da pesquisa, na qual a população vem conhecendo procedimentos estéticos 

diversificados, que têm ganhado mais espaço nos consultórios e na mídia. Esta vem 

influenciando grandemente a divulgação destes procedimentos, levando muitas vezes o 

paciente a solicitar um tratamento que o deixe com estática similar à um artista ou 

celebridade, por exemplo. É necessário, porém, conhecer a fundo as indicações de cada 

procedimento, e as consequências de uma indicação mal planejada. 

A estética corporal vem sendo mais ansiada não somente no aspecto facial, mas como 

um todo. As pessoas estão frequentando cada vez mais estabelecimentos como academias, 

spas, clínicas de estética, e também, consultórios odontológicos, para ter uma melhora do seu 

sorriso, e consequentemente, da sua autoestima. 

O fato de a população desconhecer algumas especialidades ocorre em alguns casos, 

provavelmente por serem muito recentes, como por exemplo, a acupuntura, homeopatia e 

Odontologia do esporte, que tiveram seu reconhecimento como especialidade em 2015 

(Resolução 160/2015) pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), assim como a 

Odontologia hospitalar (Resolução 162/2015). As demais, como Odontologia do trabalho, 

Odontologia legal, Odontologia do sono, como por exemplo, são áreas que não são muito 

comentadas, que não estão presentes no dia-a-dia do atendimento da população geralmente, 

sendo que em algumas comunidades estes profissionais especialistas ainda não estão presentes 

nessas áreas no mercado (VASCONCELOS, 2010); (BONECKER, 2015). Observa-se 

também que aquelas que demonstraram mais conhecimento são as que têm maior número de 

profissionais atuantes, como exposto na Tabela 3, sendo as que apresentam maior número de 

especialistas, segundo o Conselho Federal de Odontologia, as áreas de ortodontia, endodontia, 

implantodontia e prótese dentária (Tabela 3). 

 



 

Especialidade Feminino Masculino Total 

Acupuntura 288 127 415 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 1.372 4.584 5.956 

Dentística 4.229 2.103 6.332 

Disfuncao Temporomandibular e Dor Orofacial 673 667 1.340 

Endodontia 10.478 5.550 16.028 

Estomatologia 566 388 954 

Homeopatia 157 48 205 

Implantodontia 4.676 11.322 15.998 

Odontogeriatria 166 109 275 

Odontologia do Esporte 4 24 28 

Odontologia do Trabalho 775 386 1.161 

Odontologia Legal 433 332 765 

Odontologia para Pacientes com Necessidades 

Especiais 
570 148 718 

Odontopediatria 7.825 955 8.780 

Ortodontia 16.061 11.319 27.380 

Ortopedia Funcional dos Maxilares 1.125 648 1.773 

Patologia Oral e Maxilo Facial 238 192 430 

Periodontia 5.400 4.594 9.994 

Protese Buco-Maxilo-Facial 28 34 62 

Protese Dentaria 6.002 6.056 12.058 

Radiologia Odontologica e Imaginologia 2.536 2.581 5.117 

Saude Coletiva 1.829 751 2.580 

Total Geral 65.431 52.918 118.349 

Tabela 3: Quantidade geral de especialistas no Brasil em 2018. Fonte: 

http://cfo.org.br/website/estatisticas/quantidade-geral-de-cirurgioes-dentistas-especialistas/ 

 

A Harmonização Orofacial teve seu reconhecimento pelo Conselho Federal de 

Odontologia em janeiro de 2019 (Resolução 198/2019), possibilitando que os profissionais 

tenham uma maior amplitude em procedimentos estéticos, como preenchimento com ácido 

hialurônico, rinomodelação, botox facial, entre outros. 

Uma grande parte da população participante já realizou clareamento dental, assim, 

mostra que as pessoas têm procurado estar com um sorriso mais claro, como afirmam. Outros 

procedimentos estéticos também já foram realizados, mas em menor quantidade 

proporcionalmente. 

http://cfo.org.br/website/estatisticas/quantidade-geral-de-cirurgioes-dentistas-especialistas/


 

Procedimentos estéticos como próteses snap-on-smile (DenMat, Estados Unidos) e 

peeling gengival são ainda pouco conhecidos, mas já são oferecidos em muitos consultórios 

odontológicos como opção de tratamento. 

Durante a pesquisa, a população apresentou apenas algumas dúvidas, não em relação 

ao questionário, mas em relação justamente, ao o que era cada área, qual procedimento 

listado. Todas as dúvidas foram esclarecidas, por exemplos, imagens. Sendo a pesquisa muito 

enriquecedora tanto para a população, quanto para os pesquisadores, para que se seja possível 

observar o que se pode oferecer ao paciente quando ele procura um consultório odontológico, 

quais são suas expectativas de tratamento e resultados. 
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CONCLUSÃO  

 

Através do exposto podemos concluir que, a Odontologia vem apresentando uma 

evolução considerável em tratamentos e especialidades, sendo fundamental que os 

profissionais se capacitem para melhor atender seus pacientes, e também que a população 

conheça esses tratamentos e especialidades para que possam saber qual área, profissional que 

deve buscar para determinado tratamento. Portanto, a presente pesquisa, de certa forma 

contribuiu para que as pessoas conhecessem especialidades ainda desconhecidas, assim como 

para os profissionais e futuros profissionais compreendessem o que a população conhece 

sobre sua profissão, qual área pode se especializar para que atinja um maior público alvo, para 

que tenham um melhor desempenho no mercado de trabalho, e atinjam satisfatoriamente as 

expectativas de seus pacientes. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Idade: ____ anos 

Gênero:  Feminino (     )           Masculino (     ) 

Cidade onde mora: (    ) Maringá  (   ) Outra 

 

Grau de escolaridade: 

(   ) fundamental completo 

(   ) fundamental incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino superior completo 

(   ) ensino superior incompleto 

 

Profissão: ____________________________ 

 

Questionário 

 

1 – A Odontologia é uma profissão vem cada vez mais expandindo sua área de atuação. É 

fundamental que a população saiba da existência dessas áreas, para que você saiba escolher 

qual dentista pode fazer seu tratamento, quando necessário. Sendo assim, queremos saber 

quais especialidades que são exercidas pelo cirurgião-dentista, você conhece: 

 

a) Acupuntura 

      (   ) Sim (   ) Não 

 

b) Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial: (cirurgias de remoção de dente do siso, 

cirurgias bucais, fraturas e acidentes na face) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

c) Dentística (tratamento de cárie em geral)  

      (  ) Sim (  ) Não 



 

 

d) Disfunção temporomandibular e dor orofacial (dores na articulação da mandíbula, placas 

pra bruxismo) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

e) Endodontia (tratamento de canal)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

f) Estomatologia (doenças da boca)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

g) Harmonização Oro-Facial (tratamentos estéticos na face) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

h) Homeopatia 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

i) Implantodontia (tratamento com implantes)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

j) Odontogeriatria (tratamento odontológico para idosos) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

k) Odontologia do Esporte (prevenção e tratamento de problemas em dentes relacionados com 

atividade esportiva)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

l) Odontologia do trabalho (prevenção e tratamento de problemas em dentes relacionados com 

atividade profissional)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

m) Odontologia hospitalar (prevenção e tratamento de problemas em dentes em pessoas 

internadas em hospital) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

n) Odontologia legal (avaliação e perícia de tratamentos)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

o) Odontologia para pacientes com necessidades especiais: (prevenção e tratamento de 

problemas em dentes em pessoas com limitações e/ou deficiências) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

p) Odontologia do Sono (tratamentos para ronco, apnéia noturna)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

q) Odontopediatria (tratamento odontológico em crianças)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

r) Ortodontia (tratamentos com aparelho ortodôntico fixo)  

      (  ) Sim (  ) Não 



 

 

s) Ortopedia funcional dos maxilares (tratamentos com aparelho ortodôntico móvel)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

t) Patologia oral e maxilo-facial (exames e diagnóstico de doenças da boca)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

u) Periodontia (remoção de tártaro e tratamento de gengiva) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

v) Prótese bucomaxilofacial (próteses de partes da face, perdidas em acidentes ou por doenças 

como câncer, por exemplo) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

x) Prótese dentária (dentaduras, ponte móvel, ponte fixa, coroas em porcelana)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

w) Radiologia odontológica e imaginologia (radiografias e outros exames de imagem para 

odontologia)  

      (  ) Sim (  ) Não 

 

y) Saúde coletiva (prevenção e atendimento de saúde pública) 

      (  ) Sim (  ) Não 

 

 

 

2 – Atualmente, os pacientes podem recorrer a diversos procedimentos estéticos de face e 

dentes no consultório odontológico. Assinale abaixo os procedimentos estéticos SOMENTE 

que você conhece ou já ouviu a respeito: 

 

(  ) Aumento de coroa clínica 

(  ) Bichectomia 

(  ) Botox Facial 

(  ) Clareamento dental 

(  ) Facetas de porcelana  

(  ) Facetas de resina composta 

(  ) Fios de sustentação 

(  ) Implantes 

(  ) Lentes de contato 

(  ) Peeling gengival 

(  ) Preenchimento com ácido hialurônico  

(  ) Prótese Snap-on-smile 



 

(  ) Redução de papada 

(   ) Rinomodelação  

(    ) outro: _____________ 

 

 

3– Atualmente, os pacientes podem recorrer a diversos procedimentos estéticos de face e 

dentes no consultório odontológico. Assinale abaixo os procedimentos estéticos SOMENTE 

que você já fez, pelo menos uma vez: 

 

(  ) Aumento de coroa clínica 

(  ) Bichectomia 

(  ) Botox Facial 

(  ) Clareamento dental 

(  ) Facetas de porcelana  

(  ) Facetas de resina composta 

(  ) Fios de sustentação 

(  ) Implantes 

(  ) Lentes de contato 

(  ) Peeling gengival 

(  ) Preenchimento com ácido hialurônico  

(  ) Prótese Snap-on-smile 

(  ) Redução de papada 

(  ) Rinomodelação  

(  ) outro: _____________ 

 

 

 

 


