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A estética dental tornou-se um fator primordial na sociedade. A cada dia tem sido imposto 

pelos meios midiáticos o sorriso perfeito, o anseio por dentes brancos, o que tem causado 

grande procura por atendimento odontológico. Entretanto, a busca pelo sorriso perfeito tem 

sido desafiadora para os cirurgiões dentistas, pois, muitos pacientes não possuem condições 

clínicas adequadas, o que os torna inaptos a realizar algum procedimento estético. Para o 

restabelecimento de um novo sorriso é imprescindível uma equipe multidisciplinar, a 

intervenção de várias áreas da Odontologia para que assim, haja promoção de saúde bucal. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a condição de adequação do meio bucal dos 

pacientes que buscam a estética do sorriso. E como objetivos específicos: coletar maiores 

informações para compor o banco de dados de pacientes; avaliar se há associação entre o 

perfil socioeconômico e a condição de adequação do meio bucal e organizar melhor os 

serviços oferecidos de acordo com o perfil socioeconômico dos pacientes. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza descritiva e abordagem quantitativa, oriunda do projeto de extensão que 

tem como título “Triagem e planejamento estético para implantação e implementação de 

banco de dados de pacientes atendidos em uma clínica escola de odontologia do recôncavo 

da Bahia”. O método quantitativo será adotado a fim de medir e quantificar os dados obtidos 

por meio da aplicação de um questionário socioeconômico e da análise das fichas de exame 

clínicobucalpreenchidoduranteatriagemdospacientesnoprojetodeextensão.Espera-se com esta 

pesquisa demonstrar a importância da avaliação inicial do paciente ao tratamento estético 

odontológico, com destaque para as medidas de adequação do meio bucal. 
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