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Introdução: O visagismo, palavra de origem francesa que significa face, é denominado a técnica que compõe a 
imagem pessoal revelando as qualidades interiores de uma pessoa de acordo com suas características físicas e 
princípios da linguagem visual que se deseja expressar. A estética dentofacial e temperamental tem como objetivo 
a harmonização psicodentofacial e expressa a personalidade do indivíduo por meio do formato de cada dente, 
promovendo autoconfiança ao indivíduo. Esse parâmetro leva em consideração o gênero, a idade e a personalidade 
do paciente. Objetivo: Apresentar o conceito do visagismo na personalização do sorriso ilustrado por meio de um 
caso clínico, com parâmetros avaliados para estabelecer o planejamento estético funcional na reabilitação oral. 
Conduta Clínica: Trata-se harmonia do sorriso em conjunto com a face como forma de personalizar os trabalhos da 
odontologia estética contemporânea, ressaltando as várias ferramentas disponíveis e os fatores a serem observados 
diante dos elementos da macro e microestética. Associado a ferramenta de fotos, vídeos, scanner facial e desenho 
digital, a técnica do visagismo permite sintetizar todas as outras que o precederam. Resultado: Demonstrou a 
possibilidade de realizar tratamentos observando o indivíduo como um todo utilizando as técnicas do visagismo 
com as normas estéticas, considerando os princípios científicos e éticos para estabelecer o planejamento com 
preparos de mínima intervenção. Além da saúde periodontal, a preservação da estrutura dentária e alcançando 
os anseios do paciente. Conclusão: É possível realizar tratamentos observando o indivíduo como um todo e assim 
proporcionar ao paciente um trabalho que represente sua totalidade, inclusive nas características presentes em sua 
personalidade, que o mesmo queira ressaltar, aliado a estética e harmonia facial.  
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