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A harmonia do sorriso é a principal diretriz dos tratamentos odontológicos e a busca pela 

estética vem se tornando uma solicitação frequente nos consultórios. Os tratamentos estéticos 

que visam a melhoria das expressões faciais, que tem por objetivo correções estéticas dentárias, 

e de simetria da face é uma vertente constante. A importância da análise minuciosa de cada 

paciente é imprescindível para a construção do devido plano de tratamento, envolvendo a 

analise facial, labial, linha do sorriso, corredor bucal, analise dental e gengival. Com a 

finalidade de devolver o equilíbrio facial faz-se necessário conhecer os parâmetros estéticos e 

anatômicos, estes estarão relacionados a união dos princípios geométricos e de 

proporcionalidades que regem a proporção áurea. O objetivo geral deste trabalho é analisar os 

fundamentos que norteiam os princípios e parâmetros estéticos do sorriso, priorizando os 

conhecimentos mais detalhados na aplicação clínica, e o uso do ácido hialurônico frente à esses 

casos. É de suma importância analisar os tamanhos e as proporções dentais para não 

desproporcionar o conjunto harmônico de cada indivíduo. O presente estudo é de caráter 

descritivo, em que será relatado o caso clínico, o local do estudo será em uma clínica 

odontológica, situada no município de Cruz das Almas, cidade localizada no recôncavo da 

Bahia, as informações serão analisadas à luz da literatura existente sobre a temática. A 

participante selecionada para o estudo é do sexo feminino, 59 anos, sofreu um acidente 

automobilístico apresentando paralisia facial como sequela pós tratamento. Dessa forma, pode-

se considerar que o conhecimento acerca das características, parâmetros e princípios estéticos 

da face é essencial para o sucesso clínico do tratamento. 
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