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A periodontite é de natureza inflamatória e infecciosa e acomete os tecidos de suporte dos 

dentes causando reabsorção óssea, o que acarreta, em muitas vezes, em mutilação dentária.  A 

severidade e a evolução da doença periodontal depende da microbiota e da condição do 

hospedeiro. Pode manifestar-se de várias formas clínicas, dependendo dos fatores ambientais 

e adquiridos pelo individuo ao longo da vida. A doença periodontal é um problema de saúde 

pública, afeta diversos indivíduos em todo o globo e contribui para desencadeamento de 

outras doenças que podem ser de origem sistêmica ou emocional, podendo atingir diretamente 

a autoestima do indivíduo, devido à perda das unidades dentárias, principalmente em regiões 

anteriores de maxila e mandíbula, o que afeta diretamente a estética destes pacientes. Este 

último fator é uma das maiores causas da procura pelo atendimento odontológico. A ausência 

de um ou mais dentes pode afetar diretamente não só a autoestima, bem como afeta a função 

mastigatória, trazendo inclusive transtornos no sistema digestivo e respiratório. A 

periodontite, se não tratada, acarreta na perda da inserção óssea do periodonto e 

consequentemente leva a um quadro de mobilidade dentária deixando o paciente insatisfeito e 

aflito, trazendo um transtorno psicológico muito grande. Este paciente não consegue sorrir e 

muitas vezes tem dificuldade para arrumar até mesmo um emprego, devido a estética 

comprometida. Este estudo teve como objetivo geral demostrar através de uma revisão de 

literatura a relação entre doença periodontal crônica e baixa autoestima. Como procedimentos 

metodológicos optou-se por uma revisão integrativa da literatura, sendo utilizados os 

seguintes bancos de dados das bibliotecas eletrônicas: Scientic Electronic Library Online; 

Biblioteca Virtual de Saúde e Pubmed. A pesquisa incluiu 10 artigos dos últimos 7 anos, 

publicados nos idiomas português e inglês. A busca foi realizada através do acesso online, no 

período de 05 de setembro de 2019 a 03 de outubro de 2019. Os descritores foram: “estética”, 

“autoestima” e “periodontite crônica”. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ano de 

publicação de 2012 a outubro de 2019 e artigos disponíveis na íntegra. Assim, a leitura e 

análise dos artigos auxiliaram no entendimento da íntima relação entre doença periodontal e 

baixa autoestima, mostrando que os dentes além de ter um valor funcional, possui também um 

valor emocional na vida das pessoas. Assim sendo, o tratamento periodontal além de cuidar 

da saúde bucal, melhora a autoestima, bem como a qualidade vida dos pacientes. 
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