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RESUMO 

 
A Odontologia é uma área que tem se desenvolvido progressivamente nos últimos 
anos. Dentro desse espaço, surgiu a Harmonização Orofacial, que contempla um 

conjunto de procedimentos estéticos e terapêuticos para além do sorriso, também 
considerando a face como um conjunto essencial à estética. A ampliação dos 
procedimentos orofaciais tem motivado estudos que buscam averiguar os impactos 

sociais, mentais e físicos sobre os pacientes que realizam este tipo de intervenção. 
Pensando nisso, este estudo objetivou avaliar os impactos da harmonização 
orofacial sobre a saúde mental, física e social dos indivíduos. Como procedimento 
metodológico, adotou-se uma pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir de uma 

revisão bibliográfica. Como base de dados utilizou-se as plataformas: Scielo e 
Google Acadêmico, SPELL e Pubmed no período entre 2003 à 2021. Ao final da 
avaliação dos estudos, concluiu-se que a Harmonização Orofacial pode ser 

observada sob dois prismas distintos, sendo eles: um movimento oriundo da pressão 
estética, ou uma necessidade para a ampliação da autoestima dos pacientes. Dessa 
forma entende-se que os impactos físicos, mentais e sociais estão conectados a 

atuação do profissional, aos sentimentos do paciente e a pressão por um padrão 
imposto pela sociedade. 
 

Palavras Chaves: Harmonização orofacial. Procedimento estético. Saúde 
emocional. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
Dentistry is an area that has progressively developed in recent years. Within this 

space, the Orofacial Harmonization emerged, a set of aesthetic and therapeutic 
procedures that, in addition to the smile, also considers the face as an essential set 
of facial aesthetics. The expansion of orofacial procedures has motivated studies that 

seek to investigate the social, mental and physical impacts on patients who undergo 
this type of intervention. With this in mind, this study aimed to investigate the impacts 
of orofacial harmonization on the mental, physical and social health of individuals. As 

a methodological procedure, a qualitative research was adopted, developed from a 
literature review. The following platforms were used as database: Scielo and 
Academic Google, SPELL and Pubmed in the period between 2003 and 2021. At the 

end of the evaluation of the studies, it was concluded that the Orofacial 
Harmonization can be observed under two distinct perspectives, namely: a 
movement arising from aesthetic pressure, or a need to increase patients' self-

esteem. Thus, it is understood that the physical, mental and social impacts are 
connected to the professional's performance, the patient's feelings and the pressure 
for a standard imposed by society. 

 
Keywords: Orofacial Harmonization. Aesthetic procedure. Emotional health. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

FIGURA 1 – Envelhecimento facial ........................................................................12 

FIGURA 2 – Aplicação de toxina botulínica ...........................................................19 

FIGURA 3 – Procedimento de realização da Bichectomia .....................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 7 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 8 

2.1 GERAIS .................................................................................................................... 8 

2.2 ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 8 

3 METODOLOGIA ......................................................................................................... 9 

4 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................... 10 

4.1 ESTÉTICA FACIAL E ENVELHECIMENTO FACIAL.......................................... 10 

4.2. ASPECTOS GERAIS SOBRE A HARMONIZAÇÃO FACIAL ........................... 14 

4.3 HARMONIZAÇÃO OROFACIAL .......................................................................... 15 

5 MÉTODOS DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL ................................................... 16 

5.1 A RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS DE HARMONIZAÇÃO 

OROFACIAL NA SAÚDE NOS ASPECTOS FÍSICOS, MENTAIS E SOCIAIS ....... 22 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................................. 25 

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................... 27 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A primeira impressão que temos sobre um indivíduo quase sempre refere-se 

a seu aspeto físico. Á vista disso percebe-se que a preocupação em relação a 

estética é cada vez mais significativa, em especial pela necessidade de aceitação 

social. Tal preocupação resulta em uma crescente busca por métodos e técnicas 

que contribuam para melhorar a aparência física e, consequentemente aumentar a 

autoestima do indivíduo (DE ALBUQUERQUE et al., 2020).  

Neste sentido, a Odontologia juntamente com outras ciências, vêm evoluído a 

favor de novos tratamentos relacionados à estética, agregando assim, valores aos 

fatores psicológicos e na qualidade de vida do indivíduo, conforme cita a OMS 

(2019): 

 a saúde configura-se como um estado completo de bem-estar físico, mental 
e social e não meramente da ausência de doenças. 

 

Nessa perspectiva, as pessoas estão cada vez mais procurando a realização 

de procedimentos de beleza para melhorar sua estética conforme o fenótipo 

desejado, principalmente no que se refere à face. Para tanto, o profissional da área 

de Odontologia tem se mostrado um grande aliado para os tratamentos estéticos, 

especialmente os de Harmonização Orofacial (CAVALCANTI et al., 2017, DE 

ALBUQUERQUE et al., 2020). Assim, depreende-se que a atuação profissional da 

Odontologia, vai além de tratar problemas dentários, contemplando também a 

reabilitação das pessoas, de forma que sua face esteja em harmonia com seu corpo 

e mente.  

Quanto a Harmonização Orofacial, esta consiste em uma série de 

procedimentos estéticos que visam harmonizar a face esteticamente e 

funcionalmente. Vale dizer que de acordo com a necessidade e o desejo do paciente 

pode-se optar pela adoção de métodos menos invasivos, como é o caso do 

processo de preenchimento facial (CAVALCANTI et al., 2017). 

ARBIN apud et al. (2019) discutiram sobre as implicações da Harmonização 

Orofacial na Odontologia. Considerando-se que essa especialidade busca recuperar 

função e estética do sistema estomatognático e demais estruturas orofaciais, o 

estudo buscou analisar a competência dos cirurgiões dentistas ao executar 

procedimentos à base de preenchedores, toxina botulínica e bioestimuladores de 
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colágeno, laserterapia e lipoplastia facial, bem como às implicações legais dessas 

atribuições. A estética torna-se então a ferramenta para que a melhor versão de 

cada indivíduo seja encontrada e mostrada, mesmo que haja vários tratamentos 

dentro da medicina estética, as opções mais procuradas são aquelas relacionadas 

ao rosto pela sua principal influência nos aspectos emocionais, sociais e físicos 

(PEREIRA, 2018).  

Dentro desse cenário, e tendo em vista a crescente busca pelos tratamentos 

de Harmonização Orofacial, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) 

regulamentou a Harmonização Orofacial (HOF) como sendo uma nova 

especialidade odontológica (MACHADO, 2020). Assim, constitui-se como problema 

deste estudo: qual a relação dos procedimentos de harmonização orofacial na saúde 

dos pacientes, dentro dos aspectos físicos, mentais e sociais? 

Com base nesse questionamento, assevera-se como hipótese que os 

procedimentos de harmonização orofacial têm impacto direto frente a saúde dos 

pacientes, uma vez que os fatores estéticos faciais refletem na saúde física, mental 

e social. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAIS 

Compreender a relação dos procedimentos de harmonização orofacial na saúde dos 

pacientes. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Averiguar os impactos da harmonização orofacial sobre a saúde mental, física 

e social dos indivíduos; 

 Analisar os métodos de harmonização orofacial;  

 Compreender a sua relação frente a saúde física e mental. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de 

delinear a produção científica. Para tanto, a pesquisa bibliográfica foi utilizada como 

fonte de investigação para o estudo, utilizando-se de material elaborado por outros 

autores, o que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. 

Para a pesquisa utilizou-se as bases de dados virtuais Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) e Pubmed, 

Scielo e Google Acadêmico. Foram adotados como critérios de inclusão publicações 

entre os anos 2003 a 2021, redigidos nos idioma português e inglês disponíveis em 

sua versão completa de forma online e gratuita. 

A pesquisa bibliográfica tem como objetivo assegurar e propiciar maior 

familiaridade com o problema e elaborar hipóteses, ou seja, esse tipo de pesquisa 

têm o intuito e finalidade do aprimoramento de conceitos ou descoberta de 

percepções. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite 

as considerações dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 ESTÉTICA FACIAL E ENVELHECIMENTO FACIAL 

 

A estética está diretamente relacionada à arte, estuda a conceituação, 

aplicação do belo e a sensação que é despertada nas pessoas. Dentro deste 

contexto, é possível dizer que a estética está voltada em sinônimo da beleza. Assim, 

desde os primórdios até o mundo contemporâneo o sentido dessa afirmação vem se 

tornando mais objetivo na sociedade, associando estética à beleza (SCHIMITZ et al, 

2010). 

Segundo Walewski et al., (2017) “a concepção da atratividade facial é peculiar 

na visão da sociedade, diferentemente dos constituintes da beleza, que sofrem 

mutabilidade com o tempo, o modismo e as tendências culturais”. 

A busca por uma boa aparência no sentido de seguir os padrões de beleza 

estabelecidos pelas mídias, associados com o desejo da juventude, vem fazendo 

com que o universo da estética e os serviços prestados por essa área cresça cada 

vez mais. Os procedimentos estéticos, em especial da face, são de interesse 

mundial atualmente, tanto para mulheres quanto para homens que estão em busca 

da aparência perfeita (PAIXÃO; LOPES, 2014).  

O padrão de beleza estético facial imposto pela sociedade traz a 

compreensão de que o rosto deve acompanhar a moda em ritmo similar as 

tendências da atualidade. Esse padrão “ideal” é historicamente associado a mulher e 

a beleza, que por sua vez, coloca-se ao inverso do que é considerado feio, que 

atualmente é associado ao envelhecimento (FREITAS et al, 2010). 

Sendo assim, é comum a crescente procura de tratamentos estéticos faciais 

oferecidos em clínicas e estabelecimentos de saúde. As maiores reclamações entre 

as pessoas que buscam os profissionais dessa área é o envelhecimento, a flacidez 

da pele e a aparência cansada. Essas disfunções podem ser causadas por vários 

motivos, em especial o envelhecimento cronológico, genética, dentre outros (PAULA 

et al, 2017). 

Neste contexto, a pele é considerada um dos maiores órgãos do corpo 

humano e possui função o proteger de agressões do meio físico e químico, como 

assegurar o equilíbrio interno do corpo através da termorregulação das defesas 
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imunológicas e regenerativas. A pele é um meio de barreira contra agressões 

químicas e físicas, porém possui extrema sensibilidade, o que faz com que necessite 

de cuidados específicos, no intuito de reduzir os riscos ou danos a esse tecido. 

A pele envolve a superfície externa do corpo humano, com função de 

proteção e proporcionando outras funções como: controle de temperatura, sensorial, 

estética, absorção da radiação ultravioleta, síntese de vitamina D, absorção e 

eliminação de substâncias químicas, que é constituída por duas camadas, a 

epiderme e a derme (RIBEIRO, 2010).  

Apesar da estrutura fundamental da pele ser a mesma em todas as pessoas, 

existe diferenças relevantes na arquitetura da epiderme da face entre diversos 

gêneros e etnias. Estas são evidentes sob a forma de distinção no tamanho e 

número de poros, no teor de água e na elasticidade (SATTLER; GERHARD, 2017). 

Neste sentido, compreende-se que o processo de envelhecimento da pele se 

caracteriza por fatores genéticos e externos. As manifestações desse fenômeno são 

representadas na face em forma de rugas e linhas de expressão, que estão 

relacionados a estética facial, e alavanca a busca por procedimentos que possam 

melhorar a aspecto facial afim de manter e recuperar a aparência jovial.  

O processo de envelhecimento, seja ele facial ou não, está relacionado com o 

fato das células somáticas do corpo começarem a morrer e não serem substituídas 

por novas, conforme ocorria no período da juventude. Com isso, pode-se dizer que 

fisiologicamente o envelhecimento está associado a perda do tecido fibroso, a taxa 

mais lenta de renovação celular e à redução da rede vascular e glandular 

(STADNICK, 2019). 

No envelhecimento facial (figura 1) há fatores de redistribuição de gordura, 

remodelação óssea e alterações na composição de tecidos que contribuem para a 

perda de volume. Além do envelhecimento resultar em um grau significativo de 

perda ou de redistribuição da gordura subcutânea, especialmente da fronte, fossas 

temporais, área perioral, queixo e áreas pré-malares, as alterações da musculatura 

facial, contribuem para a perda de volume. Já nas alterações referentes as 

estruturas ósseas e cartilaginosas, o envelhecimento resulta na queda e na perda de 

elasticidade dos tecidos (STADNICK, 2019). 

 

Figura 1. Envelhecimento facial: a) rosto jovem e b) rosto envelhecido. 
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Fonte: Acritica, 2021. 

 

Neste sentido, Harris (2003) discorre que: 

 

Diversos fatores podem ocasionar modificações nessas camadas, afetando 
a saúde da pele e gerando alterações estéticas. Fatores climáticos, 
aumento de sudorese, involução cutânea, algumas patologias e a ingestão 
reduzida de água são alguns dos principais responsáveis pelo desequilíbrio 
da camada córnea, que é quem mantém o nível de hidratação da pele, o 
chamado fator natural de hidratação (NMF) [...] No rosto, o aparecimento de 
rugas também se dá pelo excesso de expressão facial quando há o uso 
excessivo ou errado dos grupos musculares da região (HARRIS, 2003, p. 
104). 

  

Clinicamente pode ser observado a olho nu o aparecimento de flacidez, 

rugas, manchas e diminuição da capacidade de regeneração dos tecidos, inclui 

também perda do brilho e aspereza. As rugas são classificadas como: 

gravitacionais, estáticas e dimensionais. As estáticas são resultantes da fadiga de 

estruturas da pele, em consequência da repetição dos movimentos e surgem na 

ausência deles. As dinâmicas ou linhas de expressão aparecem como implicação de 

movimentos repetitivos da mímica facial e surgem com o movimento. Já as rugas 

gravitacionais são consequência da flacidez da pele (PAVANI e FERNANDES, 

2017). 

Com as mudanças dentro da pele, dos músculos e nos ossos, a pele e seus 

tecidos subcutâneos tendem para baixo, seguindo a gravidade. Assim, podem ser 

observadas rugas faciais, distensão das pálpebras e das bochechas, bem como a 

queda dos cantos da boca, ainda, como a gordura facial é compartimentalizada, o 



13 

 

envelhecimento facial deve ser entendido como uma série de processos específicos, 

cada um peculiar de uma região especifica da face  

As alterações de forma relacionadas com a idade podem ser vistas no 

contorno do malar, depressão das bochechas, formação do sulco nasolabial, faixas 

do platisma e formação de papada. Já as alterações de textura são vistas como 

rugas superficiais e profundas, distúrbios pigmentares, formação de telangiectasias, 

perda de elasticidade da pele e ceratoses actínicas (HARRIS, 2003, STADNICK, 

2019). 

O envelhecimento é considerado como um processo multifatorial que 

ocasiona alterações severas, no que tange a estética e funcionalidades. Ao longo do 

tempo, alterações podem levar ao declínio de funções biológicas, as quais deixam 

de apresentar capacidade de adaptação às constantes agressões. O 

envelhecimento inclui mudanças de aparência da pele, devido a degradação de 

componentes, variação da textura e alteração de cor (DOS SANTOS et al., 2015). 

Com isso, o envelhecimento pode se dar de forma intrínseca ou extrínseca. O 

envelhecimento intrínseco é considerado normal e inevitável, progressivo – as 

alterações estão na dependência direta do tempo de vida. Uma pele intrinsecamente 

envelhecida pode demonstrar palidez, ressecamento, rugas finas, certo grau de 

flacidez e uma variedade de tumores benignos. (DOS SANTOS et al., 2015). 

O envelhecimento extrínseco, também chamado de foto envelhecimento, tem 

como preponderância resultado acumulativo de vários efeitos, exposição crônica à 

radiação ultravioleta (UV), radiação infravermelha e estilo de vida, como a presença 

de hábitos prejudiciais, a exemplo do tabagismo (DOS SANTOS et al., 2015). 

Além disso, vale destacar o envelhecimento oriundo da radiação UV, o qual 

proporciona alterações acerca do ressecamento e tumores cutâneos, incluindo as 

neoplasias malignas. Várias alterações estruturais na epiderme, na junção dermo-

epidérmica e na derme são características únicas e particulares do dano por 

exposição à radiação UV, com efeitos a curto, médio e longo prazo. Cerca de 80% 

do envelhecimento facial é conferido à exposição solar, e os principais 

ocasionadores são os radicais livres, ou seja, células que utilizam oxigênio para 

produzir energia e ocasiona assim, os radicais livres (DOS SANTOS e SCORZA, 

2017).  
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 Esse envelhecimento também está diretamente ligado a perda de 

proteínas como o colágeno e elastina, presentes na matriz extracelular em conjunto 

com o ácido hialurônico. Diante isso. Lima et al., (2016) cita que: 

Com o avançar da idade, há uma grande perda de proteínas como o 
colágeno e a elastina, e com isso há o aparecimento progressivo de rugas. 
A produção das proteínas de sustentação da pele, como o colágeno e a 
elastina, vão sendo reduzidas gradativamente, levando a desestruturação 
das fibras elásticas e colágenas, perda da elasticidade e consequentemente 
o aparecimento da flacidez tissular e rugas. E para detê-las, é muito comum 
a busca por procedimentos rejuvenescedores (LIMA et al., 2016, p. 7). 
 
 

Ante ao exposto, depreende-se que o processo de envelhecimento facial 

promove alterações na estrutura facial, especialmente associadas à sua 

elasticidade. Neste sentido, como comentado anteriormente, as pessoas vêm dando 

cada vez mais atenção para os tratamentos estéticos faciais.  

4.2. ASPECTOS GERAIS SOBRE A HARMONIZAÇÃO FACIAL 

 A harmonização facial é uma espécie de vários procedimentos estéticos 

reunidos com o intuito de harmonizar a estética da face. O objetivo, como o próprio 

nome diz, é deixar o rosto em harmonia, de forma mais simétrica. Para isso, diversos 

procedimentos podem ser aplicados. A técnica pode ser realizada em homens e 

mulheres (ROVIDA; GARBIN, 2013). 

 Nos dias atuais é possível encontrar no mercado diferentes tipos de 

preenchedores faciais, os quais variam de acordo com sua fórmula, quantidade e até 

orientação da área a ser tratada. Ainda que exista uma vasta opção de substâncias 

de acordo com sua tolerância, ainda não há um preenchedor facial universal. Por 

isso, deve ser levado em consideração as vantagens e desvantagens de cada 

substância, a fim de obter o resultado esperado (SATTLER, 2017 apud 

FERNANDES, 2018). 

 A harmonização facial promove um alinhamento e correção dos 

ângulos faciais, que proporcionam mais harmonia e beleza estética ao rosto. A 

técnica também pode realçar as características faciais já existentes. Os 

procedimentos se iniciam por meio de uma análise das proporções faciais, tanto 

verticais quanto horizontais, determinando as regiões que estão em desarmonia e 
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que, por meio do procedimento, irá deixar o rosto proporcional (FERNANDES, 

2018). 

 Geralmente, é proposto uma redefinição do contorno do rosto, 

proporcionando seu alongamento ou projeção, e assim, as regiões alteradas  

costumam ser as mandíbulas, o malar, mento, nariz, lábios e supercílios.  

4.3 HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 

 

A harmonização facial representa um dos campos da Odontologia estética 

que vem ganhando espaço nos últimos anos, seja pela necessidade, seja pela 

pressão social. É um procedimento composto por técnicas e procedimentos que 

objetivam a harmonização do sorriso e da face do paciente, buscando um resultado 

que seja esteticamente bonito e que permita ao paciente se sentir bem sobre si 

mesmo. A harmonização facial surge frente a um problema estético que recai sobre 

diversos pacientes que, ao realizarem um procedimento odontológico, percebem que  

apesar da melhora estética proporcionada pelo sorriso, o resultado final não atinge 

às expectativas geradas porque outros aspectos do rosto apresentam imperfeições 

(CAVALCANTI; AZEVEDO; MATHIAS, 2017). 

Assim, encaixa-se nesse processo a harmonização orofacial, estabelecendo 

uma relação esteticamente melhor entre sorriso e face. De modo geral, os 

procedimentos orofaciais são pouco invasivos, voltando-se quase que 

primordialmente para algumas melhorias no rosto do paciente. “A Harmonização 

Orofacial é um conjunto de procedimentos capaz de equilibrar o rosto dos pacientes 

de forma a torná-lo mais harmonioso, de acordo com as características de cada um” 

(MACHADO, 2020, p. 17). A proposta é justamente avaliar, como Machado (2020) 

explica, qual seria a principal queixa do paciente e, partindo desta queixa, realizar 

uma anamnese que permita uma avaliação mais criteriosa sobre qual 

procedimento/tratamento é mais adequado, seguro e eficaz. 

Como comentado, a prática de harmonização orofacial já foi regulamentada 

pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em janeiro de 2019, por meio da 

resolução CFO 198/2019. Em seu artigo 2º, estabelece que a Harmonização 

Orofacial é um conjunto de procedimentos que deve ser realizado por um cirurgião-

dentista cuja atuação seja especificamente nesta área (CFO, 2019). Quanto à 
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competência do cirurgião-dentista que atua nos procedimentos de harmonização 

orofacial, devem atender aos seguintes requisitos: 

a) Prática profissional em conformidade com a Lei 5.087 de 1996; 

b) Utilização de toxina botulínica, preenchedores faciais e agregados 

leucoplaquetários autólogos quando pertinentes; 

c) Dominar a anatomia aplicada e a histofisiologia de sua área de atuação; 

d) Atentar às demais disposições da Resolução. 

O mercado em torno da harmonização orofacial, embora recente, evoluiu 

rapidamente. Entre 2011 e 2017, a busca constante por ofertar melhorias quanto à 

gama de procedimentos estéticos disponíveis, fez a estrutura do mercado de 

harmonização orofacial crescer exponencialmente, tornando-se o segundo maior do 

segmento de Odontologia (CAVALCANTI; AZEVEDO; MATHIAS, 2017). 

Para tanto, a evolução dos procedimentos e disponibilidade dos materiais 

também foi crucial para que o mercado se desenvolvesse dessa maneira. Conforme 

destacam Valverde et al. (2020), a ampliação do segmento proporcionou também 

maior visibilidade na literatura, impulsionando estudos nesse sentido, que auxiliam 

na expansão de técnicas que sejam cada vez mais seguras, eficazes e, mais 

importante, satisfatórias aos clientes. 

5 MÉTODOS DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 

 

A harmonização orofacial conta com uma infinidade de procedimentos que 

compõe, tanto o aspecto odontológico, quanto o aspecto estético-facial de qualquer 

modificação a ser realizada. Atualmente, existem alguns procedimentos que o 

paciente pode adotar no caso da realização de Harmonização Orofacial 

(FIGUEIREDO, 2018). Alguns destes procedimentos podem ser observados no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Procedimentos atualmente empregados na harmonização orofacial e 

suas indicações 

Procedimento Indicações  

Toxina botulínica Indicado para bruxismo, rugas, rítides faciais ou 

hipertrofia do masseter. 

Ácido Hialurônico Para suavização de sulcos, melhoramento do 
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controno da face, preenchimentos (de sulcos 

mandibulares; do nariz; do sulco mentolabial; 

sulco nasogeniano; olheira…). 

Tratamento de intradermoterapia ou mesoterapia Melhor textura da derme; hidratação; melhor 

duração da toxina; preenchedores que melhoram 

o aspecto da pele de modo geral. 

Bichectomia Fins terapêuticos (mordidas, traumas…); fins 

estéticos (melhorar formato facial; relação 

zigomática/mandibular; “efeito blush” e 

harmonização). 

Lipoplastia facial Indicado para paciente com gordura 

submentoniana (queixo duplo). 

Biofotônico e/ou Laserterapia Fins terapêuticos e estéticos; ação anti-idade; 

melhora linhas de expressão. 

Agregados leucoplaquetários Ameniza a flacidez tissular, melhora a espessura 

da derme; suaviza olheiras; melhora na 

pigmentação da pele. 

Uso de bioestimuladores faciais Ameniza a flacidez tissular; melhora a espessura 

da derme; raros casos, melhora a volumização 

facial; 

Procedimento cirúrgico Lip Lifting Correção naso-labial; indicada para região 

perioral de idosos ou de grande distância naso-

labial 

Fonte: Adaptado de Machado (2019, p. 18). 

 

Como Figueiredo (2018) aponta, a harmonização orofacial consiste em um 

conjunto de procedimentos. Isso demonstra que a gama de procedimentos que 

constitui a harmonização orofacial é enorme e dar atenção a fim de compreender 

estes procedimentos é extremamente pertinente. 

Como Machado (2019) reforça, muitos são os procedimentos, mas o Quadro 

1 aponta aqueles procedimentos mais comuns (ou que são considerados pioneiros 

nessa área). Destacam-se, nesse sentido, a toxina botulínica e o preenchimento 

com ácido hialurônico como precursores de um movimento em torno da 

harmonização orofacial. São, também, os procedimentos mais procurados pelos 

pacientes, embora valha a ressalva de que muitos procedimentos ainda são 

bastante recentes e pouco divulgados (VALVERDE et al., 2020). 
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Procedimentos destacados como precursores da harmonização orofacial 

seguem sendo os mais procurados. A toxina botulínica, por exemplo, é utilizada pela 

sua capacidade de bloquear a transmissão neuromuscular e, assim, torna-se uma 

das primeiras escolhas para distonia cervical, para distonia de ação específica, 

tremores e, posteriormente, para uso estético (MACHADO, 2019). 

 

A toxina botulínica do tipo A é uma substância neurotóxica em atual 
destaque, devido a sua eficácia em aplicações estéticas terapêuticas, 
preventivas e corretivas, não cirúrgicas, com rara resposta imunológica, com 
relação às rugas dinâmicas. Estas são produzidas em termos gerais por 
contrações repetitivas dos músculos faciais e pelo envelhecimento do 
tegumento, isto é, a pele humana, através de um mecanismo de ação 
eficiente, minimamente invasivo, trazendo benefícios reais, dentro de 
expectativas também reais (MACHADO, 2019, p. 20). 

 

Para tratamento cosmético, utiliza-se a TXB-A no Brasil desde os anos 2000. 

A ação da TXB-A no organismo humano, se dá em ações distintas e 

complementares ligando-se aos receptores terminais dos nervos motores, 

bloqueando o impulso neuromuscular nos terminais nervosos (MACHADO, 2019, p. 

21). Dessa forma, a toxina inibe a liberação de acetilcolina quando injetada em 

doses terapêuticas intramuscular. A proposta da toxina botulínica exerce efeitos 

sobre funções de relaxamento muscular, apresenta ação antinociceptiva 

(relacionada à dor); e atua sobre o sistema nervoso autônomo (GROVER et al., 

2014). Pode-se observar na Figura 2 o resultado de aplicação da toxina botulínica. 

 

Figura 2 – Aplicação de toxina botulínica e resultados obtidos 
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Fonte: Duarte (2019). 

 

Conforme destaca Machado (2019, p. 22), seu uso estético e terapêutico é 

indicado para: 

 

● Rugas glabelares; ● Rugas da testa; ● Rugas ao redor dos olhos 
(periorbiculares); ● Arqueamento de sobrancelhas; ● Rugas ao redor dos 
lábios(periorais); ● Hipertrofia do músculo orbicular dos olhos; ● Rugas do 
nariz; ● Sorriso gengival; ● Rugas de marionete; ● Queixo celulítico; ● 
Bruxismo; ● Hipertrofia de masseter; ● Rugas horizontais do pescoço; ● 
Hipertrofia de bandas platismais do pescoço; 

 

No caso do ácido hialurônico, geralmente se tem maior procura devido a 

algumas condições ofertadas por ele. O uso de preenchimentos injetáveis precisa 

atentar a três condições primordiais: (I) a segurança, devendo estes preenchedores 

se classificarem como não-imunogênicos, não-carcinogênicos, não-teratogênico, 

não-infecciosos; (II) apresentar eficácia e naturalidade por meio de seu uso; (III) e 

devem apresentar características de praticidade, isto é, devem ser de fácil aplicação 

e de fácil remoção em caso de necessidade (FIGUEIREDO, 2018). 

Conforme explica Machado (2019, p. 25), “O ácido hialurônico é considerado 

o padrão ouro no quesito preenchedores para rejuvenescimento facial”. Isto porque 

ele apresenta biocompatibilidade, o que garante mais segurança ao paciente na 

hora da aplicação. Além disso, é biodegradável, ou seja, não permanecerá para 

sempre no rosto do paciente, garantindo traços mais naturais e não deixando 

evidente que a face foi preenchida por alguma coisa ou que um procedimento 
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estético foi realizado. É importante enfatizar que se atente à correta técnica de 

injeção do produto, justamente para garantir o efeito natural e o melhor do 

procedimento para um resultado satisfatório. 

Reis (2020) busca destacar também a popularização da bichectomia nos 

últimos 5 anos, enfatizando que o procedimento vem se tornando cada vez mais 

popular e contemporâneo. A proposta do caráter estético-funcional da bichectomia 

está em oferecer maior harmonia facial. Ainda, busca garantir melhor qualidade, 

tendo em vista que o corpo adiposo da bochecha pode vir a interferir na mastigação 

ou mesmo gerar trauma na mucosa a longo prazo. Para a autora, a bichectomia 

contribui para a melhoria da mastigação, indo além do aspecto estético apenas. 

O procedimento é realizado a partir de uma pequena incisão na parte interna 

do tecido mole da região inferior do zigomático. A incisão tem no máximo 5 mm de 

comprimento. Observa-se o processo conforme Figura 1. 

 

 

Figura 3 – Procedimento de realização da bichectomia 

 

Fonte: Reis (2020, p. 7). 
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O procedimento, de modo geral, dura cerca de quinze a vinte e cinco minutos, 

desde o processo de anestesia local até à sutura do corte. Conforme destaca Reis 

(2020), a bichecotomia tem ganhado espaço como procedimento de harmonização 

orofacial, mas o paciente deve atentar à necessidade e aos riscos inerentes de 

qualquer procedimento cirúrgico. A proposta é voltada justamente para garantia da 

satisfação estética, mas, mais que isso, à qualidade de vida desse indivíduo. 

Recentemente, o uso de bioestimuladores também vem ganhando destaque. 

A Odontologia moderna busca, além de prevenir doenças e intervir positivamente 

com procedimentos que são cada vez mais eficazes, atuar sobre fatores estético-

faciais que possam ser um incômodo para os pacientes. Assim, o uso de 

bioestimuladores de colágeno se assomam sobre os pilares do envelhecimento 

facial como um novo método no mercado (LIMA; SOARES, 2020). A melhoria junto 

aos procedimentos estéticos fez com que “[…] os preenchedores dérmicos 

expandiram o seu conceito para não apenas tratar das linhas finas e rugas, mas 

passou a incluir a correção da perda de volume e o aumento da face envelhecida 

(LIMA; SOARES, 2020, p. 3). 

Estes bioestimuladores acabaram se classificando como uma novidade frente 

aos tratamentos de harmonização orofacial. Conforme explica Miranda (2015), os 

bioestimuladores são classificados conforme à durabilidade que apresentam e a sua 

absorção pelo organismo. Existem bioestimuladores biodegradáveis e os 

semipermanentes, que duram entre 18 meses a 5 anos. O plano de aplicação, 

conforme explicam Lima e Soares (2020), deve estar condicionado ao melhor 

tratamento que se aplica ao paciente. Nesse sentido, a quantidade de produto e o 

número de sessões para que o procedimento tenha um resultado positivo dependem 

do perfil, e da necessidade de cada paciente, levando em consideração a pele, a 

idade e as condições do organismo. 

Embora venha sendo utilizado desde sua aprovação Food and Drug 

Administration (FDA) em 2004, ainda requer atenção porque não pode ser aplicado 

em qualquer espaço da pele, especialmente em pacientes imunodepressivos.  O uso 

de bioestimuladores é considerado como uma alternativa extremamente interessante 

à bioestimulação tridimensional, especialmente nos casos em que os pacientes 

desejam resultado sutis. Em diversos casos, o tratamento com bioestimuladores se 

torna uma opção extremamente interessante, especialmente porque é considerado 

um tratamento eficiente e seguro a longo prazo.  
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Diferenciando-se de uma gama de outros produtos, os bioestimuladores à 

base de colágeno, principalmente, exigem um teste cutâneo antes do tratamento, 

buscando assim verificar se sua utilização é possível. A proposta dos 

bioestimuladores é bastante inovadora e surge das necessidades estéticas da 

população em tempos de busca por uma melhora na aparência (MIRANDA, 2020). 

As inúmeras possibilidades de procedimentos que vem surgindo nos últimos 

anos voltados para a harmonização orofacial, demonstram fatores determinantes 

para o avanço na estrutura de atendimento odontológico. Nota-se que existe uma 

análise crescente frente às possibilidades de procedimentos a longo prazo, 

buscando ampliar arranjos estéticos que atendam aos desejos dos pacientes. Nesse 

sentido, cabe destacar o que Miranda (2020) menciona 

 

Ao cirurgião dentista cabe ter bom senso e entendimento das necessidades 
e expectativas dos pacientes, sem renegar a importância do tratamento 
multidisciplinar e a eventual necessidade da indicação de outros 
profissionais ao paciente (MIRANDA, 2020, p. 10). 

  

Nesse sentido, a atuação do cirurgião tem interferência direta sobre os 

aspectos físicos, mentais e sociais dos pacientes. Cabe, assim, observar qual o 

impacto da harmonização orofacial sobre tais condições dos indivíduos. 

 

5.1 A RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS DE HARMONIZAÇÃO 

OROFACIAL NA SAÚDE NOS ASPECTOS FÍSICOS, MENTAIS E SOCIAIS 

 

Observa-se que a demanda estética e a pressão social para se atender a um 

padrão bastante específico, tem se demonstrado um processo extremamente 

pesado sobre os corpos humanos. Nesse sentido, submeter-se a um procedimento 

de Harmonização Orofacial requer que se considere aspectos físicos, psicológicos, 

emocionais, sociais e até mesmo culturais. A famigerada cultura da beleza impõe 

uma estética, um tipo, um corpo, uma estrutura que geralmente é ovacionada e 

perseguida pelos indivíduos (GARBIN et al., 2019). 

Diante dessas considerações, cabe a esta sessão apresentar uma reflexão 

sobre estes aspectos dos indivíduos, ao menos aqueles que puderam ser 

observados até então. Um dos sentimentos mais proeminentes que os pacientes 
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apresentam é a insatisfação para com a própria imagem, que pode, em algumas 

ocasiões, estender-se ao pós-procedimento, tendo em vista o agravamento de 

dimensões biopsicossociais (GARBIN et al., 2019). 

Dentre os impactos físicos ligados a problemas orofaciais, os impactos na 

qualidade de vida advindo destes procedimentos são elementos tratados por 

Papazian et al. (2018) e pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO, 2020). 

Nem todos os resultados estão conectados exclusivamente à estética dos pacientes. 

De certo modo, a estética leva a melhora na relação do indivíduo consigo mesmo, 

uma vez que o procedimento interfere em sua autoestima e, desse modo, garante 

que ele se sinta física e emocionalmente melhor. 

 

As alterações estéticas faciais e a insatisfação da autoimagem têm 
repercussões negativas sobre a vida do indivíduo, com possíveis 
agravamentos das dimensões biopsicossociais, comprometendo sua 
autoestima e o seu posicionamento dentro da sociedade, pela presença de 
sentimentos de inferioridade, não aceitação e impotência. Por esse motivo, 
o entendimento dessas questões, e a escuta das insatisfações do paciente 
quanto à sua imagem são fundamentais pelos médicos e cirurgiões 
dentistas nos procedimentos orofaciais (GARBIN et al., 2020, p. 116). 

 

Sobre tais questões, Papazian et al. (2018) destaca que a realização de um 

procedimento deste tipo deve sempre considerar o bem-estar físico, mental e social 

de um paciente. Ao cirurgião dentista, atualmente, não cabe apenas prevenir contra 

doenças, mas intervir sobre fatores estéticos que possam refletir na vida do 

paciente. Assim, a busca pelos procedimentos estéticos, muitas vezes, está ligada a 

um sentimento mais profundo de insatisfação com a própria aparência. Conforme 

destaca Coelho (2015), existe, atualmente, um movimento que coloca a Odontologia 

em extrema evidência e relevância, destacando que tais procedimentos, para além 

de estéticos, previnem problemas, melhoram a saúde do paciente e criam um elo de 

bem-estar que permite que este paciente tenha uma vida mais leve. 

Sobre isso, Papazian et al. (2018, p. 103) destaca que  

 

[…] cabe ao cirurgião dentista ter bom senso e entendimento das 
necessidades e expectativas dos pacientes, sem renegar a importância do 
tratamento multidisciplinar e a eventual necessidade da indicação de outros 
profissionais ao paciente 

 

Partindo desse entendimento, observa-se que a Odontologia voltada ao ramo 

de harmonização facial precisou assumir um caráter mais humanizado, que 
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estivesse em plena concordância com a necessidade dos pacientes. O papel 

diferencial de profissionais preocupados em atender efetivamente a demanda dos 

pacientes é um dos fatores que motiva a realização e um procedimento mais 

pertinente ao paciente. Dar enfoque aos problemas primordiais que motivam o 

paciente é colocá-lo em primeiro lugar e, assim, garantir que o resultado final gere 

impacto positivo sobre sua vida (ABO, 2020). 

Para Amorim (2020), um dos elementos que mais gera impacto sobre os 

efeitos nos pacientes – especialmente físicos – está relacionado ao conhecimento, 

especialização e dedicação do profissional. Dentre os aspectos que se destacam 

como essenciais para que os resultados sejam positivos, estão profissionais bem 

preparados que conseguem identificar melhor a demanda do paciente e apresentam 

maior potencial na geração de resultados positivos. Dentre os fatores que geram 

impacto sobre o emocional do paciente, um profissional capaz e habilitado é citado 

como um dos mais destacados dentre os consumidores (GARBIN et al., 2019). 

Frente a isso, para Amorim (2020), todo tratamento estético evolui. A 

evolução da Odontologia nesse sentido é a demonstração clara de que os 

profissionais devem se adequar às novas demandas. Em prol de resultados 

positivos sobre a autoestima dos pacientes, especialmente no que concerne à 

qualidade de vida e aos procedimentos que sejam minimamente invasivos, a 

principal função da Harmonização Orofacial está ligada à segurança social que o 

indivíduo sente pós procedimento. Dessa visão, tem-se a relevância do profissional 

capacitado para a realização de tais procedimentos. 

As sensações que os pacientes apresentam na busca por procedimentos 

estéticos também representam uma questão extremamente relevante quanto à 

análise das motivações. A sensação de beleza, a sensação de nãos e adequar a um 

padrão, o medo do julgamento, todas as questões perpassam o indivíduo e devem 

ser consideradas pelo profissional, tendo em vista que se busca o melhor resultado 

(ABO, 2020).   

Conforme se observa nas considerações de Papazian et al. (2018), a 

variedade de procedimentos estéticos disponíveis representa, de certo modo, tanto 

um risco, quanto uma possibilidade. Se de um lado o paciente pode escolher o 

procedimento que ele desejar, de outro, se o profissional não for ético, a 

possibilidade de um resultado ruim para autoestima desse paciente existe. Dessa 

forma, os autores destacam que é uma atuação conjunta: o profissional deve melhor 
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orientar o paciente, para que o paciente possa passar as informações necessárias 

ao profissional e, assim, garantir que todos sejam contemplados. 

Nesse sentido, verifica-se que os impactos físicos, mentais e sociais estão 

entrelaçados na atuação do profissional, nos sentimentos do paciente e na pressão 

por um padrão exercido pela sociedade. Cabe aqui a orientação, para que o 

paciente realize um procedimento que o deixei satisfeito, que permita que ele se 

olhe com novos olhos. Entendendo isso, é possível destacar que a evolução dos 

procedimentos estéticos, especialmente voltados para a harmonização orofacial, não 

precisa se apresentar como uma ferramenta social de pressão, mas como um aliado 

à melhora da autoestima e da autoconfiança, garantindo resultados que sejam 

duradouros e efetivos (PAPAZIAN et al., 2018; GARBIN et al., 2019; MACHADO, 

2019; ABO, 2020). 

6 DISCUSSÃO 

 

Os aspectos físicos, emocionais e sociais são a reprodução da identidade de 

cada pessoa, tendo como características os estágios psicológicos. É a percepção 

dos sentimentos e das crenças, referindo como os indivíduos se veem, sendo 

demonstrada a partir do comportamento, dos cuidados com a saúde, da aparência, e 

da autovalorização (DINI, 2004, p. 08).  

Alcançar esses aspectos de maneira saudável é uma trajetória tortuosa, em 

que há o envolvimento de dificuldades que precisam ser superadas. É preciso 

compreender que este é um processo individual, de personalidade, que inclui uma 

decisão pessoal, em geral na fase adulta. Há uma concordância de que esses 

aspectos são uma experiência íntima, residente de cada ser, e assim, ter sucesso 

afetando positivamente a autoestima dos indivíduos é muito difícil.  

Mas, também se acredita que as práticas surtem efeito e como consequência 

disso surge como resultado uma qualidade de vida melhor, quando há a adoção da 

autoestima (FERREIRA, 2016). 

Nesse sentido, para o fortalecimento dos aspectos emocionais, físicos e 

sociais, as pessoas passam a recorrer a técnicas de estéticas corporal para que sua 

aparência seja melhorada, por questões de saúde, mas também para sentirem que 

estão mais perto da beleza idealizada (CASTOLDINI, et.al. 2017).  
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Atualmente, há uma exigência muito elevada para a realização de 

procedimentos na área da estética. Para boa parte da população, a realização 

desses procedimentos significa uma ferramenta para a correção das imperfeições, 

estando diretamente ligado aos aspectos emocionais, físicos e sociais (PEREIRA, 

2018, p. 5).  

A crença de que o rosto é o espelho da alma, a primeira coisa que é 

percebida nas pessoas, torna a questão do visual bonito e expressivo algo 

constantemente buscado, a exemplo das extensões de cílios, design de 

sobrancelhas e a harmonização orofacial. (BORGES et.al. 2016).  

No estudo desenvolvido por Castro et al. (2016), foram avaliadas mulheres 

que realizaram procedimentos considerados rejuvenescedores. Destas, 40 mulheres 

usavam práticas não invasivas e 20 utilizavam práticas invasivas e minimamente 

invasivas, que contribuíram positivamente para os aspectos emocionais, físicos e 

sociais das participantes do estudo.  

Segundo Ferreira et.al (2016), percebeu-se que há uma relação forte entre o 

tratamento estético e os aspectos emocionais, físicos e sociais; sendo estes  

influenciados de forma positiva.  

Em outro estudo, que fez o uso de uma escala de aferição dos aspectos 

físicos, emocionais e sociais, comparando o pré e pós-operatório de indivíduos que 

realizaram procedimentos estéticos, estes aspectos melhoraram posteriormente as 

cirurgias (SANTOS et al., 2019).  

Em um experimento, com mulheres que realizaram procedimentos estéticos 

de harmonização orofacial, esse tratamento teve evidência de que houve impactos 

nos aspectos psicossociais, emocionais e físicos das participantes (RIBEIRO, et.al, 

2020).  

Os aspectos físicos, sociais e emocionais são responsáveis pela criação de 

um conjunto de expectativas sobre as possibilidades e as apropriações de cada 

indivíduo. As expectativas criadas são responsáveis pela geração de ações que se 

tornaram realidades, as quais irão confirmar e reforçar as crenças originais. Os 

aspectos em questão estão muito relacionados ao pensamento negativo que uma 

pessoa possui de si mesma, algo que pode levar à diminuição desses aspectos 

(BORGES et.al. 2016). 

Esses aspectos podem ser um guia para as pessoas quanto às atitudes e 

comportamentos que, muitas vezes, são contrários ao bem-estar e surge como uma 
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sabotagem da felicidade e das realizações de vida, influenciando as decisões, o que 

pode ser prejudicial (BORGES et.al. 2016).  

De acordo com os aspectos sociais, emocionais e físicos, a qualidade de vida 

e o bem-estar podem diminuir e não serem alcançados, diante da situação da 

diminuição desses aspectos. Os indivíduos que possuem esses aspectos diminuídos 

possuem pensamento e atitudes de forma não focada com a busca pelo benefício 

próprio e pela aprendizagem e sim com enfoque nas deficiências e naquilo que não 

a agrada e que não promoverá um futuro melhor. (TAMATURGO, 2018).  

A harmonização orofacial está muito relacionada aos aspectos sociais, 

emocionais e físicos, de maneira que esse procedimento evita a baixa desses 

aspectos. Sabe-se que esses aspectos diminuídos tornam a pessoa portadora disso 

inerte da forma que mesmo obtendo sucesso e alcance as metas, nada parecerá 

suficiente (SCHULTHEISZ, 2015).   

Ao contrário a isso, com os aspectos físicos, emocionais e sociais saudáveis, 

muitas vezes decorrentes dos procedimentos de harmonização orofacial, a busca 

pela felicidade torna-se a motivação para agir e buscar um significado para os 

objetivos planejados (MICHENER et.al. 2005). 

De fato, os aspectos físicos, emocionais e sociais saudáveis não são a 

solução para todos os problemas, porém, servem de grande ajuda para resolvê-los 

da melhor maneira possível (MICHENER et.al. 2005). 

Os aspectos sociais, físicos e emocionais são fundamentais para que os 

projetos pessoais sejam alcançados por qualquer pessoa (MICHENER et.al. 2005).  

A percepção individual de beleza tem muita influência sob os aspectos 

sociais, físicos e emocionais que estão também diretamente ligados ao nível de 

satisfação pessoal, além do próprio estado de espírito. Assim, a beleza, resultante 

da harmonização orofacial, poderá ser condicionante do estado físico, mental e 

social dos indivíduos (MAÇOLA, 2010).  

CONCLUSÃO 

 

A partir do problema proposto para este estudo, buscou-se averiguar o 

impacto da harmonização orofacial sobre aspectos físicos, mentais e sociais, que 

perpassam a experiência dos indivíduos. Observa-se que existe uma pressão 

estética e um padrão a ser seguido e, atualmente, os procedimentos voltados para a 
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estética facial são inúmeros. Diante disso, ampliou-se a literatura em torno da 

harmonização orofacial, abordando desde aspectos estéticos, até sue impacto sobre 

a percepção e o emocional dos pacientes. 

Verifica-se que uma das condições observadas é uma melhora, a longo 

prazo, da visão do indivíduo sobre si mesmo. Verifica-se que a melhora sobre a 

própria aparência sugere maior felicidade quanto à percepção sobre si mesmo. 

Socialmente, sentir-se bem consigo mesmo permite que se amplie as relações e a 

interação dos indivíduos. Nesse sentido, o que se observa a partir da prática da 

harmonização orofacial não apenas é uma área da odontologia, mas um elemento 

que melhora a qualidade de vida dos pacientes. 

Partindo dessa visualização, de uma melhora na qualidade de vida, a 

harmonização orofacial impacta positivamente sobre diversos aspectos. Ainda que 

deva ser pensada e considerada como um eco da pressão estética, os benefícios 

que os indivíduos observam a partir dos procedimentos afeta suas vidas de forma 

positiva. Nessa condição, estabelece-se que existem duas linhas tênues quanto à 

observação e à interpretação da harmonização orofacial. Se de um lado é resultado 

da pressão estética social, de outro promove maior qualidade quanto às relações 

sociais, sobre como o indivíduo se sente sobre si mesmo e em condições 

biopsicossociais. 

Outro ponto frequentemente suscitado pelos autores destaca o papel 

essencial e um profissional capaz e habilitado. Compreender as necessidades dos 

pacientes e realizar procedimentos que sejam eficazes e que garantam a satisfação 

do paciente é premissa básica para o profissional que atua em procedimentos de 

harmonização orofacial. Demonstrar sensibilidade para compreender a demanda do 

paciente, suas preocupações, o quanto estas condições afetam sua vida, permite 

que a atuação profissional seja mais completa. Para além disso, garante segurança 

a esse paciente para com o resultado final. 

Para tanto, observa-se que a harmonização orofacial é considerada, ora 

positiva, ora negativa, a depender da motivação do procedimento. Ampliar estudos 

nesse sentido permite compreender melhor qual caminho essa linha da odontologia 

deva seguir. A melhora estética é extremamente importante para a autoestima e 

autoconfiança das pessoas. No entanto, a realização e um procedimento apenas 

pela pressão estética imbuída neste não pode ser banalizada. Diante disso, a 

importância da atuação do próprio profissional também cresce e se assoma como 
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um dos pontos cruciais à compreensão dos benefícios biopsicossociais da 

harmonização orofacial. 
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