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O sorriso retrata a forma mais primitiva da habilidade humana na prática de se comunicar e se 

expressar, além de simbolizar um aspecto fundamental na composição da beleza facial do 

indivíduo, por este motivo, compreende-se o crescente apelo progressivo da sociedade 

contemporânea pela procura de profissionais e técnicas que proporcione sorrisos bonitos e 

saudáveis. A feição do sorriso interfere no semblante dos indivíduos diante a sociedade, 

influenciando sua vida pessoal e profissional. Atualmente, a odontologia voltada à estética está 

em destaque, decorrente ao grande apelo dos meios de comunicação e pelo protótipo de beleza 

imposto pela própria sociedade. Em virtude disso, a moderna odontologia procura "restaurações 

invisíveis" que simulem os dentes naturais e sejam preparados com mínimo de perda dos tecidos 

dentais. Nesse âmbito, as lentes de contato dentais são as melhores opções restauradoras, 

quando bem indicadas, pois precisam de pouco desgaste da estrutura dental simulando a 

anatomia, forma, textura, cor e harmonia aos dentes abrangidos. Nessa perspectiva, a pesquisa 

tem como objetivo conhecer, através das bases de dados eletrônicas indexadas, sobre a 

harmonização do sorriso por meio das lentes de contato odontológico, elucidando o seu 

conceito. Foi realizado uma pesquisa bibliográfica na base de dados PubMed e SCielo, 

utilizando os descritores em ciências da saúde: Facetas dentárias, Restauração dentária 

permanente, Sorriso, Estética. Foram selecionados artigos publicados de 2007 a 2017. Até o 

presente momento, as lentes de contato odontológicas apresentam uma boa durabilidade e 

estabilidade com os tecidos bucais, devolvendo função e harmonia no sorriso, além de 

satisfação para os pacientes. 
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