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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O visagismo é uma técnica utilizada para
identificar características do temperamento de cada indivíduo. Aliando o método visagista com o
planejamento digital temos ferramentas suficientes para realizar uma reabilitação estética
satisfatória e com um ótimo prognóstico. Ao focar no que o paciente realmente deseja expressar
possuímos mais e melhores recursos para garantir um resultado otimizado na realização de uma
reabilitação oral. O seguinte trabalho irá dissertar sobre o visagismo, o planejamento digital e
relatará um caso em que foram utilizados na melhoria estética de um paciente. Primeiramente será
realizada a análise facial do paciente, através de fotos e questionário. Após será realizado o
planejamento digital buscando o tracejo ideal para o sorriso do paciente. Subsequente serão
realizados o enceramento diagnóstico e o mock-up para a aprovação do paciente. Espera-se realizar
um trabalho que satisfaça as necessidades do paciente e que ao mesmo tempo proporcione saúde
e funcionalidade. MATERIAL E MÉTODOS: Primeiramente serão realizados os exames iniciais
incluindo: exame clínico, tomografia de maxila e mandíbula, radiografia panorâmica e
levantamento periapical completo. Após será realizada a análise de visagismo do paciente através
de questionários e análise dos traços faciais do paciente. Alinhando o temperamento do paciente
com a questão: O que ele quer expressar com seu novo sorriso. Na primeira consulta, será realizada
a anamnese e a entrevista com o paciente focando no que ele espera do tratamento, quais são os
aspectos que mais o incomodam. Também será entregue o questionário (Anexo I), com privacidade
o paciente terá 30 minutos para responder. Após será realizada a observação do rosto do paciente
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pela pesquisadora. Analisar os terços e transcrever para a tabela (Anexo II). Após a análise serão
realizadas as fotografias de estudo, extra e intra-oral. Nesta consulta também é realizada a
moldagem do paciente para a obtenção do modelo de estudo, onde será realizado o enceramento.
O paciente é liberado, e a pesquisadora analisará os resultados definindo o melhor formato para
dentes e contorno gengival. A partir das fotografias será utilizado o programa DSD Smile Design
onde será realizado o planejamento digital. Para realização da técnica, é necessário apenas três
fotos: foto da face com sorriso amplo e dentes entreabertos; foto de face em repouso e foto intraoral
do arco superior. Seguindo a seguinte sequência: colocação de duas linhas no centro do slide
formando uma cruz e a foto facial é colocada atrás das linhas; a foto facial é movimentada atrás
das linhas até que uma posição esteticamente harmônica seja atingida; a cruz é transferida para a
região do sorriso permitindo uma análise comparativa entre dentes e face; simulações são feitas
para melhorar o entendimento da posição e/ou proporções ideais dos incisivos; transferência da
cruz para a imagem intraoral, permitindo uma análise dentogengival efetiva em relação à face;
avaliar a proporção dental medindo a relação largura-altura dental no slide e comparar a proporção
atual com a ideal; realizar ou inserir o desenho dental de acordo com as características que
queremos transmitir de maneira singular; visualização de problemas estéticos com os desenhos
sobrepostos; calibração da régua digital de forma a permitir a medição das relações importantes
evidenciadas pelos desenhos; e transferência da cruz facial para o modelo com propósito de guiar
o enceramento diagnóstico de forma a evitar problemas de desvio da linha média e inclinação do
plano oclusal. A partir do planejamento será realizado o enceramento diagnóstico do caso para que
posteriormente seja realizado o mock-up que será aplicado ao paciente para que este aprove ou
não o planejamento realizado. A segunda sessão é quando serão apresentadas as imagens ao
paciente e o enceramento para que este entenda o que é planejado para seu caso. Nesta sessão
aplicaremos a resina bisacrílica em forma de mock-up para que o paciente posso visualizar o
resultado em boca. O paciente irá analisar olhando-se no espelho e também serão realizadas
fotografias (frontal e de perfil) para que ele possa analisar e aprovar ou não. Se aprovado o paciente
é encaminhado para o responsável pela realização do trabalho. Caso não seja aprovado, uma

Caxias do Sul – RS, de 30 de Setembro a 03 de Outubro de 2019

577
VII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & V Salão de Extensão

conversa irá definir o que o paciente deseja modificar e será realizado novo enceramento e novo
mock-up para aprovação.
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